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Hulp voor Sint Maarten groep 6 locatie Vosholen.
Anna en Marjolein hebben samen met groep 6V afgelopen vrijdag bedacht om lege statiegeld flessen in te zamelen
voor de slachtoffers van orkaan Irma, welke St. Maarten heeft geteisterd.
Gedurende 1 week verzamelen ze met elkaar lege statiegeld flessen in, en het geld wat hiermee opgehaald wordt,
gaat naar giro 5125 t.n.v. het Rode Kruis. De tussenstand is nu al ca. 35,- euro. Volgende week zal het definitieve
bedrag bekend zijn.
Even voorstellen stagiaire locatie Boswijk.
Mijn naam is Sander de Vries en ik studeer aan de pedagogische academie basisonderwijs (pabo) te Groningen.
De komende periode, van 11 september tot en met 26 januari, loop ik mijn laatste stage in groep 6/7 op de Theo
Thijssenschool. Dit houdt in dat ik in deze periode op maandag, dinsdag en woensdag voor de klas zal staan om de
lessen te verzorgen. Mocht u vragen hebben dan mag u mij altijd benaderen om deze te stellen. Ik hoop u
binnenkort te ontmoeten op de kennismakingsavond.
De Essity 7 km van Martenshoek beide locaties.
Op zondag 24 september is de Essity 7 km van Martenshoek. Kinderen van de groepen 5 t/m 8 kunnen in
teamverband lopen. De kosten bedragen €4,= per kind. De inschrijving is inmiddels gesloten. Voor de kinderen van
groep 1 t/m 4 is er een ouder-kind-loop, aanmelding hiervoor wordt gedaan door de ouders via de website:
www.de7km.nl
De kinderen die zich hebben ingeschreven voor de jeugdloop, ontvangen deze week een tasje met inhoud.
De kinderen moeten na afloop van de jeugdloop zelf de chip weer inleveren!
MR vergadering beide locaties.
Maandag 25 september a.s., is er een MR vergadering op de locatie Vosholen. De vergadering is openbaar en
voor een ieder toegankelijk. Aanvang: 20.00 uur.
Vorige week heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor een nieuw MR lid. Volgende week vermelden we, na de
telling, in de weekbrief wie het nieuwe MR lid is geworden.
Collecte dierendag beide locaties.
Vanaf maandag 2 oktober gaat er 2 x per dag een collectebus rond voor de dierenbescherming. Kinderen mogen
van huis geld meenemen om een donatie te geven.
Kennismakingsavond beide locaties.
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U ontvangt via DigiDuif een uitnodiging van de leerkracht!

Stakingsactie beide locaties.
Op 5 oktober a.s. is de landelijke stakingsactie van de leraren. De school is deze dag gesloten.
U dient zelf voor opvang te zorgen.
Rots en water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. Deze week staat de
regel “Wij doen elkaar geen pijn” centraal. In de eerste week worden hier gesprekken over gehouden en oefeningen
gedaan. Volgende week starten we met de judo lessen. U ontvangt hierover nog een aparte mail. De Judoschool is
bezig om de trainers te organiseren.
Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende weken komen de volgende Rots en Water regels nog aan bod:
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
In week 6 staan deze 5 regels centraal. Na deze 6 weken houdt het natuurlijk niet op. Rots en water oefeningen
vinden het hele schooljaar plaats. De werkgroep heeft een doorgaande leerlijn ontwikkeld, die dit jaar van start gaat.
We hopen op deze manier een goed pedagogisch klimaat te scheppen in de groepen en dat de kinderen zich veilig
voelen op school en met plezier naar school gaan.

Kinder-boekenweek beide locaties.
Kinderboekenweekspektakel in samenwerking met de bibliotheek.Griezelen! (7+)
Hoera, het is weer kinderboekenweek! Kom naar het kinderboekenweekspektakel en griezel je van spannende
workshop naar een verrassende voorstelling. Maak je eigen Griezelgeluiden, neem je eigen Mummie mee naar huis
en wie griezelt er nou harder, jij of je nieuwe Griezelmasker? Om 15.00 uur begint de voorstelling Bomkak
Zing’s met Tosca Menten. Denk je nou echt dat zij al haar verhalen zelf verzint? Wel nee! Dat doen al die
personages in haar hoofd. En het is de hoogste tijd om hen een keer in het echt te ontmoeten. In een voorstelling
vol grappen, grollen en liedjes laat Tosca hen opdraven. Laat je verrassen, luister en zing vooral met hen mee!
Tosca Menten, Kiki Schippers, Jorind Josemans (accordeon) en Mirek Walton (toetsen en gitaar). Kom verkleed!
Volwassen begeleiding is gratis! Datum: wo. 4 oktober 2017; Tijd:14:00 uur; Locatie: Theaterzaal Kielzog.
Kosten: € 7,50
Griezelig 3D printen in het eLAB in de Bibliotheek beide locaties.
In het eLAB in de bibliotheek vind je de nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, software, 3D-printers en
robots. Kom je ook spelen? Wees creatief en ontwerp je eigen 3D object. De 3D printer gaat jouw creatie printen.
Het is Kinderboekenweek en het thema is griezelen. We verwachten dus hele spannende ontwerpen. Een ding is
zeker; ze geven licht in het donker! Aan deze activiteit kun je deelnemen met een toegangskaart voor het
Kinderboekenweekspektakel. Deze is te verkrijgen via het Kielzog theater. De workshop is gratis! Leeftijd: 7-12 jaar.
Datum: 4 oktober 2017.
Kinderboekenweek- activiteiten in de Bibliotheek Hoogezand Gruwelijk eng! Beide locaties.
Voorlezen in het donker. Wie durft? We vertellen een eng verhaal in het donker!
Donderdag 5 oktober 2017 / 18.30 uur / Gratis / Vanaf 4 jaar.
Voorlezen en op de foto met Dolfje Weerwolfje
Woensdag 11 oktober / 14.30 uur / Vanaf 4 jaar / Gratis.
Tijdens de hele Kinderboekenweek kun je raadselroute doen in de Bibliotheek. Doe mee en ontvang een
klein cadeautje!
Volgt u ons al op Facecbook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft tijdens het circusproject een Facebookpagina gelanceerd. Via deze pagina houden
wij u op de hoogte van alles rond evenementen; acties; projecten etc. die de Theo Thijssenschool organiseert. Heeft
u zelf leuke foto’s of filmpjes gemaakt tijdens een evenement? Mail deze naar directie@theothijssenschoolsappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina via
www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

