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Rots en Water weken beide locaties.
De eerste 6 weken van het nieuwe schooljaar staan in het teken van de Rots en Water weken. De laatste week
breekt aan en in deze week staan de 5 regels centraal:
 Wij respecteren elkaar
 Wij werken en spelen samen;
 Wij doen elkaar geen pijn;
 Rots, sterk voor jezelf;
 Water, sterk voor elkaar.
Vorige week hebben we hier gesprekken over gehouden en oefeningen gedaan. Daarnaast hebben alle groepen
1 keer in de week judo lessen gekregen. Achterliggende gedachten zijn veiligheid, vertrouwen en respect
hebben. 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.
Uitnodiging naschoolse Judolessen beide locaties.
Wij hopen dat jullie de afgelopen weken veel plezier hebben beleefd aan het ‘Judo op Schoolproject’.
Het project wordt afgesloten met een ‘echt’ judotoernooi of examen.
Wanneer jij judo leuk vindt, kun je natuurlijk nog verder gaan met deze sport!
Je mag 3 weken gratis meedoen met de judolessen.
Via Safe school kun je d.m.v. een opgavestrookje aangeven of je mee wilt doen!(inleveren bij eigen leerkracht).
Datum?
Maandag 21, 28 september, 5 oktober of woensdag 23, 30 september, 7 oktober.
Tijd?
16.15 uur - 17.00 uur 4-7 jaar 17.00 uur - 17.45 uur 8 jaar en ouder.
Plaats?
Gymzaal Boswijkslaan op de maandag / Gymzaal Astronautenlaan op de woensdag.
Kom gewoon langs in je trainingsbroek en T-shirt (lange mouw) en doe lekker mee!
Meer informatie? www.judohoogezand-sappemeer.nl en/of marceljoling@hotmail.com
Stand van zaken bouw ‘kindcentrum’ locatie Vosholen.
Afgelopen dinsdag is er een bijeenkomst geweest omtrent de nieuwbouw van het ‘kindcentrum’ in de Vosholen.
Er een verzoek ingediend bij de NAM om het gebouw aardbevingsbestendig te maken. Een dergelijke aanvraag
neemt vaak zo’n zes weken tijd in beslag. Zodra we meer weten, wordt u hierover z.s.m. geïnformeerd.
De Jantje Beton Loterij beide locaties.
De Loterij zit erop! Ontzettend bedankt voor jullie inzet. Door jullie bijdrage kan Jantje Beton nu nog meer leuke, veilige en
groene speelprojecten creëren voor kinderen die het hard nodig hebben. De helft van de opbrengst kan onze school nu zelf

besteden aan spelmaterialen, opknappen van het schoolplein of actieve buitenactiviteiten.
Alle boekjes moesten vandaag worden ingeleverd!

Theo Thijssenschool Boekenpret beide locaties.
Op de locatie Vosholen is Boekenpret weer gestart! Op de vrijdagen van 8.30 uur – 9.30 uur zijn de
‘Boekenpretmoeders’ aanwezig om de kinderen te helpen bij het uitzoeken van een leuk boekje.
Op de locatie Boswijk begint Boekenpret woensdag 30 september as.
Het is de bedoeling dat iedere week, bij locatie Vosholen op de vrijdag en bij locatie Boswijk op de woensdag,
het boekje geruild wordt. Wilt u er voor zorgen dat het boekje altijd in het daarvoor bestemde tasje mee naar
school wordt genomen? Denkt u erom dat wanneer uw kind vergeet het boekje mee te nemen, hij/zij ook geen
nieuw boekje mag uitzoeken…Veel leesplezier toegewenst!
Verloren: fietssleutel locatie Vosholen.
Siem Nieboer uit groep 7 locatie Vosholen is zijn fietssleutel kwijt. Het is te herkennen aan het skateboardje dat
er aanhangt. Wanneer je hem hebt gevonden, graag aan Siem teruggeven!

Operatie juf Petra locatie Boswijk.
Juf Petra wordt dinsdag 13 oktober geopereerd. Zij wordt vervangen door juf Dominique de Vries t/m de
kerstvakantie. Wij wensen juf Petra veel succes toe de komende periode!
Operatie meester Smallenbroek locatie Boswijk.
Meester Smallenbroek wordt dinsdag 29 september geopereerd. Hij wordt vervangen door juf Dieneke van
Mombergen t/m de kerstvakantie. Wij wensen meester Smallenbroek veel succes toe de komende periode!
Zwangerschapsverlof juf Jolanda locatie Vosholen.
Juf Jolanda is dinsdag 29 september voor het laatst op school.
Juf Gitta Schansema vervangt haar alle maandagen en alle woensdagen.
Juf Gea Harms is vanaf maandag 5 oktober in groep 1/2Vb, juf Gitta Schansmema is dan in
haar eigen groep 1/2Vc. Ook werkt juf Gea op dinsdag bij de kleuters, dan is zij in groep 1/2Vc.
Kort samengevat; op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag is juf Gitta Schansema in groep 1/2Vc en juf
Gea Harms is op maandag in groep 1/2Vb en op dinsdag in groep 1/2Vc.
Wij wensen juf Jolanda veel succes toe de komende periode!
Gevraagd duplo locatie Vosholen!
Gevraagd duplo! De kleuters van de locatie Vosholen zouden graag met duplo willen spelen. Heeft u nog ergens
een bak duplo staan en wordt daar niet meer mee gespeeld? Dan zijn we daar erg blij mee☺.

Ik eet het beter voor leerlingen van groep 5 t/m 8 beide locaties.
Verstandig eten, ook dat leren kinderen op de Theo Thijssenschool!
Gezonde voeding, daar kun je heel veel over leren. Albert Heijn heeft, in samenwerking met het
Voedingscentrum, een uitgebreid lesprogramma ontwikkeld voor basisscholen.
Dat maakt het leuk en lekker om gezonder te eten en te leven. En dat is iets wat we graag stimuleren.
We noemen het: 'Ik eet het beter'.
Van 28 september t/m 2 oktober is het ‘Week van de Pauzehap’!
Alle kinderen van groep 5 t/m 8 van beide locaties doen hieraan mee.
Sportdag leerlingen groep 7 beide locaties.
Dinsdag 29 september organiseert de vakgroep gymnastiek een sportdag voor de leerlingen van groep 7.
Deze wordt gehouden in de Kalkwijckhal en Europahal. De kinderen zullen dan kennismaken met vier sporten:
tennis, judo, floorball en hapkido. Er wordt gevraagd om direct de sportkleding aan te doen en gepast schoeisel
mee te nemen.
De leerlingen van locatie Vosholen vertrekken om 8.25 uur op de fiets van school en zijn rond 11.30 uur terug.
De leerlingen van locatie Boswijk komen gewoon om 8.20 uur op school. Om 11.00 uur vertrekken zij op de fiets
en zijn rond 14.30 uur terug op school, de kinderen zijn dan vrij (lunchpakket meenemen!).
Na-schoolse sportactiviteit in de gymzaal van de Theo Thijssenschool (beide locaties).
Vanaf donderdag 17 september j.l. is de naschoolse sport weer van start gegaan! Jullie zijn allemaal welkom
om op de donderdagmiddagen van 15.30 uur tot 16.30 uur in de gymzaal bij de Theo Thijssenschool te komen.
Samen maken we er een leuke middag van, dit doen we door samen te bewegen en te sporten!.
Het is helemaal gratis en iedereen is welkom!
Voor meer informatie: e.rademaker@hvdsg.nl of bel: 06-27495967 Elzo Rademaker, Buurtsportcoach Boswijk
Hoogezand-Sappemeer.
Kennismakingsavond kleuters Boswijk.
Op woensdag 30 september, is er een informatie avond voor de ouders van de kleutergroepen,
groep 1/2a en groep 1/2b locatie Boswijk. De avond begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur.

Bijna dierendag bij de kinderboerderij beide locaties.
Het is bijna dierendag! Woensdag 30 september gaan we extra lief voor de dieren zijn en gaan ze wat lekkers te
eten geven. Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten € 1,= per kind.
We beginnen om 14.00 uur. Locatie: NME-gebouw (kinderboerderij).
Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark Hoogezand.

