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Project scoren voor gezondheid beide locaties.
De Theo Thijssenschool doet mee aan het project scoren voor gezondheid in samenwerking met
FC Groningen! Vandaag worden er onder de leerlingen van de groepen 5 t/m 8, van beide locaties,
46 vrijkaarten verloot, voor de wedstrijd Groningen-Heracles, die zaterdag plaatsvindt in het Noordlease Stadion!
De wedstrijd begint morgen om 18.30 uur.
Gezond Scoren is een gezondheidsproject voor basisschoolkinderen, waarbij spelers van FC Groningen
kinderen stimuleren om (meer) te bewegen en gezond te eten. Met het project wil FC Groningen samen
met haar partners bijdragen aan een gezonde samenleving in het verzorgingsgebied van FC Groningen.

Schoolsportolympiade groep 5 t/m 8 beide locaties.
Dinsdag was de schoolsportolympiade van de 19 basisscholen in Hoogezand-Sappemeer. De leerlingen van de
locatie Vosholen die Australië V vertegenwoordigden zijn KAMPIOEN geworden! En de leerlingen van locatie
Boswijk die Australië B vertegenwoordigden, zijn 4e geworden! Wat een geweldige prestatie!!!
VAN HARTE GEFELICITEERD! Het was een geweldige, leuke, maar vooral sportieve dag!

Problemen inloggen digiDuif beide locaties.
Momenteel is 95 % van de ouders geactiveerd binnen digiDuif. Echter, 15 gezinnen moeten nog geactiveerd
worden. Indien u dit niet doet, mist u relevante informatie over uw kind. In sommige gevallen heeft digiDuif u al
geactieveerd! Wanneer u toch nog problemen ondervindt bij het inloggen, meldt u dit aan:

Gea Groeneveld via het volgende emailadres: g.groeneveld@theothijssenschool-sappemeer.nl.
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 “Rots, sterk voor jezelf” centraal. In de vierde week worden hier gesprekken over gehouden en
oefeningen gedaan. Daarnaast krijgen alle groepen 1 keer in de week judo lessen. Het aangepaste schema
ontvang u vanmiddag via digiDuif! Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect hebben.
De komende week komt de laatste (5e) Rots en Water regels nog aan bod: Water, sterk voor elkaar.
In week 6 staan alle 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.

Op Natuur-ontdekkingstocht bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 28 september gaan we op Natuur-ontdekkingstocht bij de kinderboerderij!
We gaan de natuur ontdekken; waar slaapt een lieveheersbeestje? Waarom leven pissebedden onder stenen?
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie:NME-gebouw
(bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark
Hoogezand.

Jantje Beton beide locaties.
De Jantje Beton Actie is woensdag 14 september van start gegaan! De leerlingen kunnen deze week nog loten
verkopen t/m woensdag 28 september, dit is de laatste dag! De boekjes moeten op donderdag 29
september of op vrijdag 30 september worden ingeleverd! Wanneer de kinderen hun boekje hebben
ingeleverd, ontvangen zij een waarde cheque t.b.v. €5,00 als dank voor hun inzet!
We hopen dat de kinderen ook dit jaar weer veel loten zullen verkopen, want de helft van de opbrengst mogen
wij als school zelf besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten.
Jantje Beton kan met de andere helft van de opbrengst buitenspeelprojecten in het hele land ondersteunen.

Kinderpostzegelactie beide locaties.
Op woensdag 28 september gaan bijna 200.000 kinderen uit groep 7 en 8 weer langs de deuren om
Kinderpostzegels te verkopen. Het gros van de Nederlandse basisscholen doet mee de Kinderpostzegelactie.
Van de verkochte Kinderpostzegels gaat een groot deel van het geld naar het goede doel. Dankzij de
Kinderpostzegels worden kinderen uit Nederland en de rest van de wereld geholpen.
Onze school heeft gekozen voor het thema: ‘STEUN VOOR ALLE KINDEREN’! We wensen alle kinderen
succes met de verkoop!
Uitstapje kleuters Boswijk.
Op maandag 26 september gaan we naar de bibliotheek (14.00 uur – 15.15 uur). We vertrekken uiterlijk om
14.00 uur van school. De ouders mogen mee, zij begeleiden de kinderen bij opdrachten! Vervoer is geregeld!
MR vergadering beide locaties.
Maandagavond 26 september op de locatie Vosholen. Aanvang: 20.00 uur. U bent van harte welkom!
Kennismakingsavonden beide locaties.
Binnenkort staan er een aantal kennismakingsavonden gepland. De volgende data zijn alvast bekend:
Locatie Vosholen:
Groep 3v
6 oktober
19.00 uur – 20.00 uur
Groep 5v
3 oktober
19.30 uur - 20.30 uur
Groep 8v
27 september
19.30 uur - 20.30 uur
Locatie Boswijk:
Groep 3
6 oktober
19.00 uur – 20.00 uur
Groep 4
4 oktober
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 5/6
4 oktober
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 7
27 september
19.30 uur – 20.30 uur
Groep 8
27 september
19.30 uur – 20.30 uur
Weekend van de wetenschap: Zpannend Zernicke 2016 beide locaties.
Dompel je onder in de wereld van bèta en techniek tijdens Zpannend Zernike 2016!
Voor het eerst dit jaar: twee dagen Zpannend Zernike.
Op 1 oktober 2016 van 12.00 uur-17.00 uur in het centrum van Groningen.
Op 2 oktober van 12.00-17.00 op de Zernike Campus.
Tijdens dit landelijke Weekend van de Wetenschap kan iedereen hier kennis maken met wetenschap en
techniek. Op allerlei manieren tonen de Rijksuniversiteit en de Hanzehogeschool Groningen veel van wat ze te
bieden hebben aan een breed publiek.
Waar kun je naartoe op zaterdag 1 oktober?
Het Academiegebouw, ERIBA/UMCG, De Jonge Onderzoekers, het Universiteitsmuseum en de “Jouw Energie
van Morgen”-Truck.
Waar kun je naartoe op zondag 2 oktober?
Vanuit de Rijksuniversiteit Groningen zijn het KVI-Center for Advanced Radiation Technology, SRON
Netherlands Institute for Space Research, het Kapteyn Instituut voor sterrenkunde, de “Jouw Energie van
Morgen”-Truck en de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen in de Bernoulliborg (in samenwerking met
Science LinX) geopend. Meer info: www.zpannendzernike.nl en www.hetweekendvandewetenschap.nl

