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Midzomeravondfeest
Theo Thijssenschool beide locaties.
Vanavond is het zover! Het Midzomeravondfeest dat dit keer plaatsvindt op het schoolplein van locatie
Vosholen. Het feest zal grotendeels in het teken staan van de grote ‘LAAT ZIEN WAT JE KUNT SHOW’!
Er is één optreden per groep, uit de voorrondes is de beste/leukste act gekozen voor de show. Het feest begint
om 17.00 uur en zal duren tot 20.00 uur. Verder zijn er weer vele spectaculaire attracties én…ook de inwendige
mens wordt natuurlijk niet vergeten! Broodjes hamburger, popcorn, suikerspin, en zakjes snoep zijn verkrijgbaar.
Dankzij de Wijkcommissie de Vossenstreek en de OR is dit allemaal mogelijk. Voor de spelactiviteiten kunnen
strippenkaarten gekocht worden (verkooppunt: de snoepkraam à €3 of €6). Er hoeft dan niet met wisselgeld
gewerkt te worden, waardoor de kinderen snel aan de activiteiten deel kunnen nemen. Alleen voor de hapjes en
drankjes kan met contant geld betaald worden. Bij bepaalde activiteiten kunnen prijzen verdiend worden. De
prijswinnaars worden bekend gemaakt na het Midzomeravondfeest. We maken er een gezellig feest van! KOMT
ALLEN!
Verloting Midzomeravondfeest wijkcommissie De Vossenstreek.
Ook bij deze editie van het Midzomeravondfeest organiseert de wijkcommissie een verloting.
De opbrengst van de verloting komt ten goede aan de kas van de wijkcommissie, zodat wij ook in de toekomst
kunnen bijdragen aan de realisatie van bijvoorbeeld het Midzomeravondfeest.

Musical ‘START’ groep 8 locatie Vosholen.
Op 16 Juni had groep 8v de musical genaamd: Start! Het begint in het olympisch dorp waar alle sporters
bijeenkomen. Een dag later kwam de fakkeldrager, die een dag te vroeg was! Hij zette de fakkel op het plein.
Het vuur werd bijna geblust door de brandbeveiligers omdat het open vuur was. Maar gelukkig werd het
tegengehouden door het management. Diezelfde avond werd het vuur gestolen door 2 dieven. De volgende dag
kwam de fakkeldrager er weer aan. En flipte toen hij zag dat de fakkel weg was. Uiteindelijk kwamen de sporters
tot de conclusie dat het vuur gestolen was. Omdat ze willen dat de spelen door gaan, halen ze de politie erbij:
De Yard. Hun gaan onderzoeken hoe het vuur is gestolen. Ze konden een telefoonnummer onderscheppen. Die
leidde naar ene Mrs. C. Ze komen te weten dat de dieven en Mrs. C hebben afgesproken bij de wegwijzer. En zo
krijgen ze de dieven te pakken en nemen de fakkel terug. Maar dan wilt een omaatje de fakkel overnemen, daar
schrikt de brandbeveiliging van en blust het vuur. Ze komen erachter dat het vuur nog verder brandt in de vuur
korf. Zo konden de spelen toch nog doorgaan. We vonden het een leuke musical. De dansjes gingen allemaal
goed en het publiek ging helemaal uit zijn dak. Niemand vergat zijn tekst. Meester Erik vond het zingen heel
goed. We willen iedereen nog bedanken die heeft meegeholpen aan de musical.
(Sandra, Chirelle, Owen en Mads).

Kaart voor Dani locatie Boswijk!
Dani werd gisteren blij verrast door alle medewerkers van MS-Anders met een mooie kaart!

Fietsenrekken locatie Vosholen.
Op de locatie Vosholen zijn extra fietsenrekken geplaatst. De kinderen hoeven hun fiets niet meer tegen het hek
te plaatsen. We vragen de kinderen te lopen in de fietsenstalling, aangezien het behoorlijk krap is. Kinderen die
in de buurt wonen zoveel mogelijk te voet naar school, tenzij de kinderen gymnastiek of een excursie hebben.
Ik ren voor een huis…BANGLADESH! Beide locaties.
Weet u het nog? De sponsorloop van vorig jaar. Er werd maar liefst € 5044,00 bij elkaar gerend. Dit betekent 5
nieuwe huizen in Bangladesh. Een fantastisch resultaat. Gisteren kwamen de ambassadeurs van “Ik ren voor
een huis” op de locatie Vosholen om een mooi canvas doek te overhandigen. Binnenkort vermelden we de
coördinaten in de weekbrief, zodat u de huizen in Google Maps kunt opzoeken.
Groepsindeling voor het nieuwe schooljaar 2016-2017 beide locaties.
Hieronder ziet u de groepsindeling voor het nieuwe schooljaar; in totaal zijn er 16 groepen verdeeld over de
beide locaties van de Theo Thijssenschool. Binnenkort leest u welke leerkracht voor welke groep komt.
VOSHOLEN: BOSWIJK:
1/2A
1/2A
1/2B
3
1/2C
4
3
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Dag van het Park in het Gorechtpark in Hoogezand beide locaties.
Op zondag 26 juni is er van 13.00 uur -17.00 uur een groot sportief en cultureel evenement met tal van
onderdelen waar iedereen gratis aan mee mag doen.
Het evenement wordt georganiseerd door Kwartier Zorg & Welzijn, Kielzog Kunstencentrum en gemeente
Hoogezand-Sappemeer. De activiteiten zijn verspreid over het hele park en eigenlijk te veel om op te noemen.
Een poging: kanoën, boogschieten, wandklimmen, voetballen, luchtkussens, schminken, bij de jeugdbrandweer
met water spuiten, spelen bij de Kindervakantieweek, dansworkshops, scouting activiteiten zoals abseilen,
demonstraties kunsthoutzagen, levend sjoelen, touwtrekken, zelf bootjes bouwen, swingende optredens en zijn
er voertuigen van het Nationaal Busmuseum te bewonderen. Waarschijnlijk vergeten we iets in dit rijtje, maar dat
zou je dan zelf moeten ontdekken. Veel plezier zondag!
Vlinderles NME groep 3a locatie Vosholen.
Aanstaande maandagmiddag (27 juni), gaan de leerlingen van groep 3Va naar het NME,
voor een les over vlinders.
De kinderen moeten om 12.55 uur in de klas zijn! Ze zijn op de normale tijd vrij. Vervoer is geregeld.
Alles over de BIJ… bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 29 juni leren we alles over de bij. Vind jij honing lekker? Bijen zijn harde werkers en
daarom kan jij honing op je broodje smeren. Een leerzame middag over de bij!
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.nmehs.nl of onze
Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.
Kleuters Boswijk.
 Kapsalon:
In groep 1/2a hebben wij een kapsalon. Daar gebruiken wij ook gel! Wij hebben nu afgesproken dat de
gel alleen wordt gebruikt voor de kuifjes van de jongens! Wanneer je dochter met lang haar iedere dag
met een ‘gelhoofd’ thuiskomt, ben je daar als ouder natuurlijk niet blij mee. Ook hebben wij er
‘kappersoefenhoofden’ bij! Het is een succes!
 Nagels lakken:
Dit leek mij ook zo leuk, maar bij het lakken van de teennagels, ging er iets mis!...Er kwam ook wat in de
kleding, daarom zijn we er maar mee gestopt…(dit ter geruststelling).
 Oudergesprekken:
Maandag, dinsdag en woensdag hebben wij een afsluitend gesprekje met de ouders/verzorgers van de
oudste kleuters.
 Schoonmaakavond:
Volgende week woensdag (29 juni) is de tweede schoonmaakavond, vanaf 19.00 uur.

Rots en Water training op de vrijdagmiddag door Marlies Mennega beide locaties.
In deze groep zijn allemaal toppers. We hebben veel plezier en veel geleerd: Sterk staan, samenwerken, positief
denken, hulpvragen, omgaan met kritiek, zoeken naar oplossingen, duidelijk nee zeggen als je iets niet wilt,
duidelijk zijn in wat je wel wilt, ontspannen, luisteren naar je gevoel en nog meer. We spelen, bewegen, praten,
tekenen en zingen met elkaar het Topperlied. Volgende week is alweer de laaste keer.Dan gaan we met elkaar
een hut bouwen en het feestelijk afsluiten. Yorick, ook een topper staat helaas niet op de foto.

Zomerlezen groep 3 beide locaties.
Ouders groepen 3:
Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die niet lezen in de zomervakantie 1 a 2 AVI- niveaus terugvallen. Dit
wordt zomerverval of zomerdip genoemd. Omdat wij, als leerkrachten, het lezen zeer belangrijk vinden, willen
we u wijzen op de volgende site:
www.zwijsenouders.nl/zomerlezen
Bijgevoegd is ook een brief via SafeSchool met allerlei leestips. Hopelijk heeft het ook uw aandacht!
Oproep ‘spoelmoeders’ locatie Boswijk.
Voor de locatie Boswijk zijn we op zoek naar een nieuwe fluor spoelmoeder of vader.
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 de woensdag even
kijken en geef u op bij de spoelmoeders. Alvast bedankt!
Oproep voor het overblijven locatie Vosholen.
Voor het overblijven op de locatie Vosholen zijn wij dringend op zoek naar een lieve moeder, vader, opa of oma
die ons dinsdags wil helpen bij het begeleiden van de kinderen die tussen de middag op school eten.
We zijn tevens op zoek naar invalkrachten vooral voor de dinsdag en donderdag.
Graag aanmelden bij Daphne van der Waard (daphne.vanderwaard@online.nl) , overblijfcoördinator Vosholen of
via de leerkracht.
Nieuwe ouders gezocht voor het Luizen Opsporings Team locatie Boswijk.
Voor locatie Boswijk zijn we met spoed op zoek naar 2 á 3 ouders die het LOT willen komen versterken!
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten?
Dan kunt U zich opgeven door een mailtje te sturen naar: mariel.zwaagman@gmail.com. We checken in ieder
geval de eerste of tweede donderdag na de vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje
bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.
Schoolreis kleuters Vosholen:
Op dinsdag 28 juni gaan de kleuters van locatie Vosholen op schoolreis naar: Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen moeten die dag hun fruittas mee zoals het in de brief stond die de ouders hebben
gekregen.!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 15.15 uur, de kinderen zijn op de normale tijd vrij!
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 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.

