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Schoen zetten beide locaties.
Op maandag 28 november mogen de kinderen hun schoen opzetten. Dus niet vergeten die dag een schoen
mee te nemen! Zijn jullie allemaal wel lief geweest? Hopelijk zit er de volgende dag een verrassing in!
Vervanging meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek wordt opnieuw geopereerd. Tijdens zijn afwezigheid wordt hij vervangen door juf
Dominique de Vries op de maan-, dins-, woens-, en donderdag. Meester Jager blijft op de vrijdag lesgeven. De
vervanging gaat in op maandag 28 november aanstaande.
Schilderen bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 30 november gaan we schilderen bij de kinderboerderij. Schilderen wat je ‘hoort’, je eigen portret
schilderen, je favoriete dier of huisdier schilderen, SCHILDERMIDDAG!
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.
Foto Koch locatie Vosholen.
Op donderdag 1 december komt de schoolfotograaf ’s morgens om 9.00 uur op locatie Vosholen de groepen 4
fotograferen + de kinderen die ziek of niet aanwezig waren. Dit geldt ook voor kinderen van locatie Boswijk.
Andere dagen voor Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen vanaf nu op de dins-; woens- en donderdag fruit en groenten op school aangeboden in
het kader van: DE GEZONDE SCHOOL! Wat krijgen de kinderen volgende week ?:

dinsdag  een mandarijn / woensdag  worteltjes / donderdag  een appel
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!
Uitslag Trekking Jantje Beton Loterij beide locaties.
Op donderdag 1 december is de winnaar van de hoofdprijs bekend! Dan is de trekking van de Jantje Beton
Loterij. Verkocht onze school het winnende lot, dan wint de leerling die het lot verkocht een dagje uit naar het
Amstelhotel en de hele klas mag mee!
De trekking van de Jantje Beton Loterij 2016 is op donderdag 1 december 2016. Vanaf 14:00 uur kunt u de
uitslag bekijken op www.jantjebeton.nl/lot.
Hoe werkt de trekking van de Jantje Beton Loterij?
Donderdag 1 december 2016 is de trekking van de Jantje Beton Loterij 2016. De trekking en prijsbepaling zijn
openbaar en vinden plaats onder notarieel toezicht. De notaris maakt een proces-verbaal op van de trekking.
U heeft een lot gekocht, hoe kunt u deze controleren?
De uitslag van de trekking is te vinden vanaf 1 december 2016 om 14:00 uur op www.jantjebeton.nl/lot of via de
lotenchecker rechts op deze pagina. Lotenkopers die via een eenmalige machtiging een lot hebben gekocht,
ontvangen hun lotnummers op hun bankafschrift.
Zij ontvangen na de trekking automatisch hun prijs van Jantje Beton.

Intocht Sinterklaas locatie Boswijk.
Op vrijdag 2 december bezoekt de Sint de locatie Boswijk van de Theo Thijssenschool. Wij verwachten de
kinderen dan op de normale tijd op school.
Groep 1 t/m 4 gaan de klas in en houden hun jassen aan!
Groep 5 t/m 8 blijven na de bel van 8.20 uur gewoon buiten op het grote plein.
Juf Lidy en meester Niels halen de kinderen op en lopen samen naar het kleine plein. De ouders graag achter
het lint, zodat de kinderen Sinterklaas goed zien aankomen!
De kinderen van de groepen 1 t/m 4 zijn die dag om 11.45 uur vrij, voor de groepen 5 t/m 8 is er een
continurooster (8.30 uur – 14.00 uur), dus deze leerlingen moeten een lunchpakketje meenemen!
Intocht Sinterklaas locatie Vosholen.
Op maandag 5 december brengt de Sint een bezoek aan de locatie Vosholen!
Op locatie Vosholen geldt maandag 5 december voor de kinderen van de groep 1 t/m 8 een continurooster
(8.00 uur – 13.30 uur) dus iedereen moet een lunchpakketje meenemen!
SuperSinterklaasShow beide locaties.
Ouders die zaterdag samen met hun kind(eren) naar de SuperSinterklaasShow willen gaan, kunnen dit op eigen
gelegenheid doen. De grote show is op zaterdag 26 november om 14. 00 uur in het Kielzog, kosten €7,95.
Sinterklaas heeft er zin in maar voelt zich niet helemaal lekker. Hij kucht en snottert. Als hij maar niet ziek wordt.
Voorkom decemberstress voor uw kind(eren) en uzelf! Beide locaties.
De viering van Sinterklaas en kerst brengen zowel voor ouders als kinderen behoorlijk wat decemberstress met
zich mee. Zonde! Want de feestdagen zijn juist bedoeld om het samen gezellig te hebben, in alle rust.
Zo houd je het leuk:
 Hanteer de gouden regel: minder is meer, houd het aantal sint- en kerstvieringen beperkt.
 Hou goed in de gaten hoe je kind op alle festiviteiten reageert.
 Maak de feesten voorspelbaarder door een kalender met de hoogtepunten te maken zodat je kind kan
zien hoelang het allemaal nog duurt
 Spreek af hoe vaak de schoen gezet mag worden, bijvoorbeeld alleen op zaterdag
 Informeer wat er op school gaat gebeuren zodat je kind er op kan worden voorbereid.
 Laat je kind het Sinterklaasjournaal op Uitzendinggemist.nl kijken zodat je rustig kunt eten. Zo voorkom
je tevens dat je kind iedere dag wordt overladen met reclame.
 Laat je niet te veel leiden door de reclame en het verlanglijstje van je kind. Een goede sint koopt een
cadeau dat bij zijn/haar kind past.
 Door een mooi gedicht of briefje aan een pakje te hangen zet je je kind in het zonnetje en dat doet
misschien nog wel meer dan het kado zelf.
 Laat je niet gek maken door wat andere ouders doen, maar bedenk wat jij je kind wil meegeven van dit
feest. Lees bijvoorbeeld een verhaal over de betekenis van Sinterklaas of Kerst.
 Maak van de Sint geen boeman.
 Zet niet meteen de kerstboom neer als Sinterklaas weg is. Kinderen vallen dan van het ene ritueel in het
andere.
 Richt het kerstdiner zo in dat het diner pauzes heeft. Dat brengt de tijd in beeld, geef je kinderen dan
even wat tekenpapier, doe een spelletje of lees een kerstverhaal voor.
Gaat het niet helemaal zoals je dacht, relax, er is altijd weer een volgend jaar!
Leerlingenraad beide locaties.
Op donderdag 24 november is de leerlingenraad weer bij elkaar geweest. We hebben o.a. gesproken over: het
aanschaffen van sportspullen zoals bv. hockeysticks, voetballen, springtouwen, etc. en het organiseren van
acties.
De leerlingenraad wil in ieder geval weer een actie voor de voedselbank organiseren. Nadere info volgt.
Ook willen ze een actie houden voor het glazen huis van Rachid. Rachid lijdt al 8 jaar aan de ziekte M.S.,
waardoor hij niet meer kan lopen. De actie is bedoeld om geld in te zamelen om een hele dure therapie te
kunnen betalen die kans biedt op genezing! Per klas bespreekt de leerlingenraad wat ze gaan doen.
Op 23 december wordt vanaf 15.00 uur in het Theatercafé t Pierement al het ingezamelde geld ingeleverd.

Aanhanger: Theo Thijssenschool doet meer! Beide locaties.
Sinds 3 weken hebben we speciaal voor onze school, docenten en de ouders van de leerlingen een aanhanger
ter beschikking gesteld gekregen van het bedrijf De Juiste Reclame.
Met hun uniek concept hebben zij het voor elkaar gekregen dat wij gratis de aanhanger kunnen gebruiken voor
verschillende doeleinden waar wij tegelijkertijd reclame maken voor de ondernemers die op groot formaat hun
logo en gegevens op de aanhanger hebben geplaatst.
Namens de Theo Thijssen school willen wij De Juiste Reclame en de ondernemers die dit mogelijk hebben
gemaakt bedanken!
Margedag 14 december beide locaties.
Op woensdag 14 december zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag voor de leerkrachten.
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 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.

