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Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Helaas laat een gedegen onderzoek naar aardbevingsbestendigheid het even niet toe dat de werklieden goed
verder kunnen. Zoals vorige week al is vermeld, kunnen ze eigenlijk de komende weken alleen met de
houtskeletbouw en met het gevelmetselwerk verder. Deze week is het eerste gebouw volledig in de steiger gezet
om het gevelmetselwerk aan te kunnen brengen. De uitvoerder hoopt volgende week meer duidelijk te verkrijgen
over het aanbrengen van de dakpannen. Hierin wordt nog nader onderzocht of er nog aanvullende
bevestigingsmiddelen toegepast moeten worden. Zo ziet u maar dat elk onderdeel onder de loep genomen wordt
om een zo veilig mogelijk gebouw te verkrijgen!
Verslag voorstelling Nieuw Woelwijck locatie Vosholen
We gingen op de fiets naar Woelwijck. En groep 5 ging er lopend heen. Toen we daar waren, liepen we naar het
theater. Daar stonden mensen van het Kielzog. We moesten een liedje leren. Het liedje ging over oude rommel.
Het project ging over: ‘Op avontuur’. Er waren 7 mensen van het Kielzog. Ze hadden allemaal een avontuur.
Bij elk avontuur was minimaal 1 liedje. Er waren leuke plaatjes op de achtergrond te zien. Op het laatst werd
Jayden uitgekozen om te drummen. En Ilse en Florian werden uitgekozen om met 2 stokken op een emmer te
slaan. (Geschreven door: Siem Nieboer, groep 6v).
Scoor een boek groep 5 en 6 locatie Vosholen.
Groep 6v en 5v gingen samen met Boswijk naar “HS 88”. Daar was een spelletjes dag van de bieb en FC
Groningen. De mascotte van FC Groningen was er ook. Er waren verschillende spellen: latje trap; dribbelen;
door het gat schieten; sprinten en een stormbaan. Het was een leuke dag. Groep 6v had 79 boeken gelezen en
groep 5v 81 boeken. Na afloop fietsten we samen weer naar school.
(Geschreven door: Ruben Coops van groep 6v).

Koningsspelen beide locaties.
Vandaag hebben alle kinderen van de Theo Thijssenschool genoten bij de Koningsspelen! We zijn gestart met
het Koningsontbijt en daarna hadden we een spelletjescircuit en natuurlijk de sponsorloop! Gelukkig was het
prachtig weer en waren er veel vaders, moeders opa’s en oma’s om de sportievelingen aan te moedigen!
De opbrengst van de sponsorloop wordt in het volgende weekbericht bekend gemaakt. De meesters en juffen en
de meeste kinderen waren prachtig in het ORANJE uitgedost! Het was een vrolijke, sportieve maar vooral…
gezellige ochtend!
Koningsdag en meivakantie beide locaties.
Maandag 27 april is het Koningsdag en is iedereen vrij! Dinsdag 28 april wordt iedereen weer op school
verwacht. Maandag 4 mei begint de meivakantie t/m vrijdag 15 mei. Iedereen wordt maandag 18 mei dan
weer op school verwacht.
Kleine beestjes bij de kinderboerderij, beide locaties.
Woensdag 29 april gaan we met z’n allen leuke dingen doen, die te maken hebben met kleine beestjes.
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

Bioscoopbezoek groep 8 beide locaties.
Op 5 mei is het 70 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Ter gelegenheid hiervan vertoont Pathé opnieuw de
bioscoopfilm Oorlogsgeheimen (2014). Oorlogsgeheimen is een indrukwekkende film gebaseerd op het
gelijknamige boek van Jacques Vriens, geschikt voor kinderen vanaf 9 jaar.
Oorlogsgeheimen gaat over de 11-jarige Tuur en Lambert en hun klasgenootje Maartje die tijdens de Tweede
Wereldoorlog in Zuid Limburg wonen. Ze krijgen te maken met dilemma’s en moeilijke keuzes. Wie is in deze tijd
te vertrouwen? De film is geregisseerd en geproduceerd door dezelfde partijen als de succesvolle film Achtste
groepers huilen niet. De film wordt vertoond vanaf 20 april tot en met 1 mei (met uitzondering van Koningsdag)
en is exclusief te zien bij Pathé.
Dit prachtige aanbod konden we niet aan onze neus voorbij laten gaan. Helemaal omdat we druk aan het werk
zijn over WO II.
Daarom gaan de kinderen van groep 8 locatie Boswijk vrijdagmiddag 1 mei, met de trein naar de stad, om de
voorstelling te bezoeken. De kinderen blijven tussen de middag over en moeten dus een extra lunchpakket
meenemen. Tegen 16.00 uur zijn we weer op het station Hoogezand-Sappemeer. Voor dit geweldige uitje, zo
vlak voor de vakantie, vragen wij een bijdrage van € 4,00. Graag voor 1 mei inleveren bij juf Iris.
Donderdag 30 april gaat groep 8 van locatie Vosholen samen met meester de Lange naar de film.
U wordt via Safe School verder geïnformeerd over de tijden en de organisatie.
Sportstimuleringsproject beide locaties.
Binnenkort wordt er in Hoogezand-Sappemeer een sportstimuleringsproject genaamd “De Olympiade”
georganiseerd met als doel kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en ze te motiveren om lid
te worden van een sportvereniging. De doelgroep voor dit project zijn kinderen uit Hoogezand-Sappemeer in de
leeftijd van 8 t/m 12 jaar. Het idee is om lokale sportverenigingen de kans te bieden zich te introduceren middels
het aanbieden van hun sport op de dag van uitvoering. Stichting Fier4grunn (www.fier4grunn.nl) is, in
samenwerking met Sportteam Hoogezand-Sappemeer, verantwoordelijk voor de organisatie en wil er een mooi
evenement van maken. Fier4Grunn is een samenwerking op maatschappelijk vlak tussen wooncorporatie Lefier
en betaald voetbalorganisatie FC Groningen. Deze organisatie houdt zich bezig met het verbeteren van de
sociale samenhang en leefbaarheid in de wijken Gorecht-West en Spoorstraat-Kieldiep. Voor de Olympiade
verleggen we onze grenzen en is het een project voor kinderen uit de hele gemeente. Ook FC Groningen is
tijdens deze dag vertegenwoordigd! De Olympiade zal plaatsvinden op woensdag 13 mei tussen 13.00 en
17.00 uur. De locatie zal in en rondom de Vredekerk zijn in Gorecht-West. Er zullen deze dag meerdere
sportclubs aanwezig zijn uit de regio Hoogezand-Sappemeer. Het zal een dag zijn met verschillende sporten,
waarmee we er van uit gaan dat er voor ieder kind wel een leuke sport bij zit. De kinderen kunnen zich bij 4 van
deze sporten inschrijven, zodat ze meerdere ervaringen kunnen opdoen en mogelijk lid willen worden van een
sportclub. Stichting Leergeld is met een stand aanwezig om te informeren over ondersteuningsmogelijkheden.
Onze vraag is of jullie willen meewerken om het project tot een succes te maken. Daarom willen wij via de
scholen graag dat de kinderen op de hoogte worden gesteld van de Olympiade. Ook is het belangrijk dat ze
weten hoe ze mee kunnen doen aan de dag. Dit kan via de site: www.hsinbeweging.nl . Hier kunnen kinderen
zich inschrijven via deze site. Het zou mooi zijn als de kinderen hier in begeleid kunnen worden, zodat de
inschrijvingen goed lopen en wij op de hoogte zijn van het aantal kinderen wat daadwerkelijk komt.
Graag horen we van jullie! Samen voor een sportiever en een gezonder Hoogezand!

Avond4daagse 2015 beide locaties.
In de week van 18 mei t/m 22 mei is de avond4daagse. Dit is de week na de meivakantie!

De HB Club: iets voor uw kind? (Beide locaties).
In augustus 2015 start in Menterwolde de HB Club, een activiteiten- en ontmoetingsclub voor hoogbegaafde
kinderen van groep 4 t/m 8. De HB Club biedt intellectuele stimulans en ondersteunt het sociaal welbevinden
van kinderen. De HB Club begeeft zich niet op het terrein van de school, maar wil hoogbegaafde kinderen wel
een intellectuele uitdaging bieden. Een ander aandachtspunt is het sociaal welbevinden van hoogbegaafde
jongens en meisjes. Doordat ze hun leeftijdsgenoten ver vooruit zijn, vinden ze vaak geen aansluiting bij
klasgenoten. In het ergste geval voelt een kind zich buitengesloten en eenzaam. De HB Club wil ook in dat
opzicht een verrijking zijn. Om de drie weken komen de leden van de HB Club bijeen in “De Broeckhof” in
Zuidbroek om een workshop te volgen. De workshops worden gegeven door vakmensen en begeleid door
vrijwilligers. De onderwerpen variëren van scheikunde en geschiedenis tot techniek en cultuur.
Op 28 mei om 20.00 uur is er in “De Broeckhof” in Zuidbroek voor ouders en andere belangstellenden een
informatieavond over hoogbegaafdheid en over de HB club. Voor meer informatie of het aanmelden van uw zoon
of dochter kunt u contact opnemen met Esther Bronsema via 06-37420259 of hbclubmenterwolde@gmail.com.
Zie ook: www.hbclub.nl.
Schoolreisgeld beide locaties.
Een aantal kinderen hebben al een mooi bedrag gespaard voor het schoolreisje! Op de locatie Boswijk kunnen de kinderen
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 gestort worden op IBAN nummer:
NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4:
Groep 5 en 6:
Groep 7:
Groep 8:

Kosten: €22,50. Datum locatie Vosholen: dinsdag 2 juni / datum locatie Boswijk: donderdag 4 juni,
naar Familiepark Nienoord .
Kosten: €32,50. Datum beide locaties nog niet bekend. Naar het Kameleondorp in Terherne.
Kosten: €60,=. Datum locatie Boswijk: van 15 t/m 17 juni, datum locatie Vosholen: 17 t/m 19 juni
naar de Baldwinhoeve in Eext.
Kosten €100,=. Datum beide locaties: van 22 t/m 26 juni, naar Schiermonnikoog.

Kleuters beide locaties: ouders betalen het schoolreisgeld t.b.v. €12,00 rechtstreeks aan de juf.

