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Musical ‘HERRIE OP HET EILAND’ locatie Boswijk.
Vanavond is de musical ‘HERRIE OP HET EILAND’ van de leerlingen van groep 8 locatie Boswijk in de
theaterzaal van Nieuw Woelwijck! De voorstelling begint om 20.00 uur, de zaal is open vanaf 19.30 uur. Het
belooft een geweldig spektakel te worden, de kinderen hebben er zin in!
Kinderen van de basisschoolleeftijd zijn vanavond niet welkom, zij zijn afgelopen dinsdag bij de generale
repetitie geweest. Wij wensen iedereen veel plezier tijdens de voorstelling.
Afscheid meester Jan Hulzebos beide locaties.
Per 1 augustus stopt onze meester en directeur Jan Hulzebos met zijn werk op de Theo Thijssenschool.
Speciaal voor hem organiseren de meesters en de juffen samen met alle kinderen een spectaculair
afscheidsfeest op maandag 26 juni as. Maandagochtend wordt dit op locatie Boswijk gevierd en
maandagmiddag op locatie Vosholen. De kinderen en de meesters en de juffen hebben een grote
verrassing voor meester Hulzebos in petto!
We verklappen nog niets…het is natuurlijk nog STRIKT GEHEIM voor meester Hulzebos! Spannend!
Ook de Theo Thijssenschool doet mee aan de landelijke Stakingsactie! beide locaties.
De organisaties eisen dat er meer geld wordt uitgetrokken voor betere salarissen en minder werkdruk in het
primair onderwijs. Als de politiek dat niet doet, dan volgen er acties. De eerste actie is komende dinsdag.
We beginnen dan een uur later, dus we verwachten de kinderen om 9.30 uur en er is geen opvang!
Docenten geven het eerste uur geen les, maar voeren andere taken uit.
Informatieavonden voor het nieuwe schooljaar 2017-2018 beide locaties.
Afgelopen maandag was de eerste informatieavond op locatie Boswijk en aanstaande maandag 26
juni, is de informatieavond op locatie Vosholen, om 19.30 uur.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op deze avond aanwezig te zijn, dan kunt u vanzelfsprekend altijd bij
de directie terecht met uw vragen.
Kaartverkoop Midzomeravondfeest beide locaties.
Vrijdag 30 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur houden we het traditionele Midzomeravondfeest.
Deze editie vindt plaats op locatie Boswijk. Er kunnen kaartjes gekocht worden van €2,00 of €5,00 waarvan
de consumpties en spelletjes betaald kunnen worden. Er zijn vele leuke spelletjes en lekkernijen zoals een
broodje hamburger, popcorn, suikerspin, etc.
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we voor volgend schooljaar (voor de groepen 4, 6,7 en 8) op zoek naar nieuwe
fluor spoelmoeders en/of vaders. Iedere woensdagochtend wordt er fluor gespoeld van 8.30 uur – 9.30 uur.
Lijkt het u leuk om op de woensdagochtend even een uurtje mee te helpen? Geef u dan op bij de directie, of
kom op woensdag even kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!

Ninja Warrior training beide locaties.
Voor de leerlingen van groep 5,6,7 en 8 is er elke donderdag (tot de zomervakantie)
van 15.45 uur tot 16.45 uur Ninja Warrior training (bekend van tv) in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool
Boswijk (Boslaan 2). Opgeven is niet nodig. Als je er niet om 15.45 uur kan zijn maar wel mee wilt doen kun
je ook iets later aansluiten. Meer informatie? Mail naar m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
Bericht van de overblijfouders beide locaties.
Leerlingen die overblijven en tegen de zon beschermd willen worden, moeten zelf voor crème zorgen.
Schoolreis kleuters beide locaties.
De kleuters van beide locaties gaan op maandag 10 juli op schoolreis naar Het Sprookjeshof in Zuidlaren.
Om de kosten te drukken willen we graag met auto’s en doen we een beroep op ouders die ons willen halen
en brengen. Nadere info volgt.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals andere jaren kunnen de
kinderen op de locatie Boswijk iedere maandagmorgen bij juf Gea (van de administratie) aan de grote
blauwe tafel schoolreisgeld inleveren. Op de locatie Vosholen kan er gespaard worden bij de eigen
leerkracht. Het bedrag mag ook in termijnen of in z’n geheel gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03, t.n.v. Theo Thijssenschool, o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep
leerling.
Groep 5 en 6:

Groep 7:

Groep 8:

Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €65,00 Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.

STICHTING LEERGELD.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of
muziekles. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreisjes) zijn voor
steeds meer mensen niet op te brengen. Soms kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep
doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de
mogelijkheden te bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
• met een laag inkomen
• woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
• die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten
of een andere regeling
• die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen
Op school zijn folders met informatie aanwezig, vraag er gerust naar!

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@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze
Facebookpagina via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

