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Inplannen oudergesprekken rapport groep 3 t/m 7 beide locaties.
Vanaf woensdag 1 februari kunt u uw gesprek over de vorderingen van uw kind(eren) met de leerkracht weer
inplannen via DigiDuif.
Er wordt één gesprek gevoerd per gezin per leerling. Indien u zichzelf niet inplant, plant de leerkracht u in!
Schoolfruiten beide locaties.
Alle kinderen krijgen 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  waspeen / woensdag  gele meloen / donderdag  appel
LET OP: Wanneer uw kind op een dag de bovengenoemde fruitsoort niet lust, dan graag een fruitsoort
meegeven die uw kind wel lust!
Vriendinnendag bij voetbalvereniging HSC beide locaties.
Op zaterdag 4 februari wordt er bij voetbalvereniging HSC in Hoogezand-Sappemeer een vriendinnendag
georganiseerd voor meiden van 6 t/m 14 jaar. Wij organiseren een leuke voetbaldag die in het teken van gezond
bewegen staat. De vriendinnendag begint om 10:00 en is afgelopen om 15:30/16:00 uur. Lunch wordt verzorgd.
We zouden het erg leuk vinden als we jou op de vriendinnendag zien. Je mag je vriendinnetjes, buurmeisjes,
nichtjes en klasgenootjes meenemen! In de bijlage staat onze poster! Aan de vriendinnendag zijn geen kosten
verbonden en je bent ook niet verplicht om lid van de vereniging te worden. Opgeven voor de vriendinnendag
kan uiterlijk 1 februari bij mariskabosma@gmail.com We hopen je te zien op 4 februari!
Verslag van bezoek aan het NME door leerlingen groep 5 locatie Vosholen.
Dankzij de hulp van onze vervoermoeders, waarvoor hartelijk dank, konden we weer op bezoek bij de
kinderboerderij. We kregen een les over knaagdieren aangeboden. Hier volgen enkele bespiegelingen:
Wesley en Emma W: We zijn maandag bij het nme geweest. We hebben geleerd over knaagdieren. Er zijn
groten en kleinen. De muizen hebben niet veel haren op de staart. De muis eet alles. De bosmuis kan een
meter springen. De bever knaagt aan de boom. We hebben de muis opgepakt. We hebben ook de botten
gezien. En het nestje.
Anna Zuidhof:Muisen. Muisen zijn knaagdieren. Er zijn verschillende soorten. Je kan muisen hebben als
huisdier. Soorten muisen: bosmuisen, huismuisen en kleurmuisen. Somige muisen zijn dof en andere glanzen
juist. Een muis eet alles als het moet zelfs hun eigen jonkies. De gekste dingen. Somige zijn mager andere
normaal en nog andere dik. De muis die ik heb gezien had rode ogen. Vaak hebben ze vier tenen aan de voor
kant en vijf aan de achterkand. Dit was mijn verhaal.
Lynn en Elise: Maandag 23 januari zijn wij met school naar het NME gegaan. Daar hebben wij geleerd over
kleine knager, zoals bevers, muizen en eekhoorns. Je kunt aan het skelet zien of het een mannetje of een
vrouwtje is. Het grote van het skelet geeft dat weer, muizen kun je als huisdier houden. Maar pas op! Ze eten
veel, denk maar aan een poppenhuis. We hebben een stukje gewandeld bij het NME, daar konden wij
muizenhollen, konijnenhollen en waar bevers aan de bomen hebben geknaagd. Oh ja we hebben ook nog een
vossenhol gezien. Het was een leuke ochtend.
Twan: Knaagdieren. Knaagdieren knagen veel op eten en bomen . Zoals de muis de muis eet alles als het
moet. En de bever knaagt veel op bomen en daar maken ze dammen of burchten van. Onze muis woog
ongeveer 75 gram er is ook een spitsmuis een spitsmuis lijkt op een mol. en we hebben ook dwergmuizen die
zijn heel schattig en de bosmuis kan heel goed springen en heeft helle schattige ogen net als de dwergmuis en
we hebben ook een cavia die hebben veel mensen als huisdier ratten zijn heel groot en ze zijn heel eng
teminste nou dit was dan over knaagdieren.
Charlotte en Amber: KLEINE KNAGERS EN GROTE KNAGERS. WE ZIJN OP MAANDAG NAAR DE NME GEWEEST.
EN TOEN MOGTEN EEN MUISJE VAST HOUDEN. EN ZE HADDEN WIJNIG HAAR OP HUN POOTJES EN STAART. EN
WE GINGEN OP ZOEK NAAR BEVER SPOREN. EN DAT WAS EEN BOOM STAM MET EEN POTLOOD PUNT.

Een uur GRATIS extra beweging beide locaties.
Een uur GRATIS extra beweging voor iedereen die dit leuk vindt.
Elke donderdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45 uur organiseert HSinBeweging.nl in samenwerking met Sportief
Sappemeer een uitdagende naschoolse activiteit. Elke week wordt er iets anders aangeboden. Het uurtje is voor
alle kinderen uit de groepen 5 t/m 8 en wordt gehouden in de zaal bij de Theo Thijsenschool (Boswijk)
KOM LANGS en BEWEEG MEE! Voor meer info: www.hsinbeweging.nl
Foto Koch beide locaties.
Omdat er veel klachten waren omtrent de manier waarop de groepsfoto’s zijn gemaakt, gaat Foto Koch, ter
compensatie, alle groepsfoto’s gratis overmaken! Op donderdag 2 maart komt de schoolfotograaf ’s morgens op
locatie Vosholen en ’s middags op locatie Boswijk in het speellokaal (beide locaties).
Aquavoetbal in Sportcentrum De Kalkwijck beide locaties.

Jeugdcasemanager en jeugdverpleegkundige beide locaties.
Dit schooljaar zijn jeugdcasemanager Henny Drenth (werkzaam vanuit Kwartier Zorg&Welzijn Sociaal Team
Oost) en jeugdverpleegkundige Jeanette Pilon (werkzaam vanuit GGD) aan onze school verbonden.
U kunt bij hen terecht voor o.a.:
 groei/ontwikkeling
 situatie thuis of op school;
 opvoeding;
 Het omgaan met elkaar (klas, anderen, e.d.);
 opkomen voor jezelf;
 last van spanningen, niet lekker in je vel zitten;
 seksualiteit;
 andere diverse thema’s (scheiden, overlijden, e.d.)
Bij onze jeugdcasemanager Henny Drenth kunt u ook terecht voor vragen die niets te maken hebben met
kinderen zoals bijvoorbeeld vragen over (vrijwilligers)werk en inkomen, vergoedingen o.i.d.
Natuurlijk is elk gesprek met hen geheel vertrouwelijk!
Er is een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies terecht kunt bij Henny Drenth.
Woensdag 8 februari; 8 maart en 5 april is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
Woensdag 15 maart en 12 april en eenmalig op een donderdag (16 februari), is zij aanwezig op locatie
Vosholen van 8.30 uur – 10.00 uur.
U kunt haar ook bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089
Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl

Aanhanger: Theo Thijssenschool doet meer! Beide locaties.
Sinds eind november, 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.
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.

