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KONINGSSPELEN en SPONSORLOOP op de Theo Thijssenschool beide locaties.
Vandaag heeft onze school meegedaan aan de Koningsspelen. Op beide locaties was een feestelijke opening!
Op locatie Boswijk kregen we zelfs een bezoekje van koning Willem Alexander en koningin Maxima!
De kleuters hebben het koningspaar luidkeels toegezongen.
Op locatie Vosholen hebben alle kinderen uit volle borst het Koningslied gezongen en gedanst op het
schoolplein! Daarna hebben we leuke spelletjes gedaan en natuurlijk de sponsorloop op beide locaties!
Op locatie Boswijk werd er keihard gelopen voor het goede doel MS-Anders en op locatie Vosholen voor het
goede doel NME! De kinderen hebben ontzettend hun best gedaan om een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te
lopen! Op beide scholen was het een vrolijke, oranje boel met mooi weer!
In de weekbrief van volgende week vermelden we wat de opbrengst voor beide goede doelen geworden is!
MR verkiezing via SafeSchool.
Afgelopen dinsdag heeft u via SafeSchool de mogelijkheid gekregen om te stemmen op de twee kandidaten
voor de MR. U kunt tot 28 april uw stem uitbrengen. De twee kandidaten zijn: Naomi Haveman en Rianne
Scholtens. In de weekbrief van vorige week hebben de twee kandidaten zich voorgesteld. Volgende week vrijdag
vermelden we in de weekbrief wie de verkiezing heeft gewonnen.
Met groep 3Vb naar de NME.
Afgelopen woensdag zijn wij met de hele groep 3Vb naar de NME geweest om op zoek te gaan naar vlinders.
Het was mooi weer maar nog wel een beetje koud dus de echte vlinders sliepen nog. We moesten in kleine
groepjes zes verschillende opdrachten doen waardoor we van alles te weten kwamen over rupsen en vlinders.
Zo weten we nu de namen van de bekendste vlinders en de planten waar ze van eten en hun eitjes op leggen.
We moesten ook een 3D vlinder-puzzel maken maar die was erg moeilijk. Er was steeds een pootje teveel of
juist te weinig. Na een uur vlinderen gingen we weer naar school terug. Het was een erg leuke ochtend. We
willen heel graag alle mama’s bedanken die ons weer spontaan vervoer aanboden waardoor deze ochtend
mogelijk werd.

Alles over het weer bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 27 april hebben we en leerzame middag over het weer. Wat is een regenboog, hoe ontstaat regen?
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NMEgebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl
Schoolreis kleuters Boswijk:
Op maandag 30 mei gaan wij op schoolreis en jullie weten natuurlijk al waar naartoe…Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= en wij willen het graag na de meivakantie (uiterlijk 18 mei) ontvangen.
Graag gepast betalen! Nadere info volgt.
Koningsdag en meivakantie beide locaties.
Woensdag 27 april is het Koningsdag en is iedereen vrij! Donderdag 28 april wordt iedereen weer op school
verwacht.
Maandag 2 mei begint de meivakantie t/m maandag 16 mei (2e Pinksterdag). Iedereen wordt dinsdag 17 mei
weer op school verwacht.

Avond4daagse 2016 beide locaties.
Het is bijna weer zover…
De avond4daagse is dit jaar in de week van 23 mei t/m 27 mei (de week na de meivakantie!).
De kinderen die mee willen lopen, hebben zich afgelopen dinsdag en woensdag opgegeven.
Schoolreis kleuters Boswijk:
Op maandag 30 mei gaan wij op schoolreis en jullie weten natuurlijk al waar naartoe…Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= en wij willen het graag na de meivakantie (uiterlijk 18 mei) ontvangen.
Graag gepast betalen! Nadere info volgt.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Zoals 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 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4: Locatie Boswijk en Vosholen
Kosten: €25,=Datum: donderdag 2 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €27,50 ( i.v.m. ander programma dan groep 3 en 4). Datum: dinsdag 7 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum Boswijk: 27 t/m 29 juni. Vosholen: 29 juni t/m 1 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen.
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 4 juli t/m vrijdag 8 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.

