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Voorjaarsvakantie beide locaties.
In de week van maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart is het voorjaarsvakantie en zijn alle kinderen vrij.
Maandag 7 maart wordt iedereen weer op school verwacht.

Musical groep 8 locatie Boswijk.
Gisteravond hebben de leerlingen van groep 8 locatie Boswijk de musical: ‘het Musical mysterie’ uitgevoerd!
Het was geweldig! Wat hebben wij een zang- en danstalenten op school! Het publiek was razend enthousiast!
Musical locatie Vosholen.
De musical van de locatie Vosholen is op donderdag 16 juni!

Eva van der Velde uit groep 7 locatie Boswijk 2e bij voorleeswedstrijd!!!

Op woensdag 17 februari jl. heeft in Borg Welgelegen te Sappemeer de regionale voorronde plaatsgevonden
van De Nationale Voorleeswedstrijd 2016. Tijdens deze voorronde hebben de beste voorlezers van de
deelnemende basisscholen voorgelezen uit een boek wat ze zelf hebben gekozen. Hierbij heeft onze Eva van
der Velde uit groep 7 (locatie Boswijk) de 2e plaats behaald! VAN HARTE GEFELICITEERD namens de hele
Theo Thijssenschool, wij zijn heel trots op haar!
De Nationale Voorleeswedstrijd in de provincie Groningen is een leesbevorderingsactiviteit voor leerlingen van
groep zeven en acht van de basisschool waar in de loop der jaren steeds meer scholen aan mee doen. Dit jaar
doen er bijna 150 scholen aan mee. Dat bewijst dat veel leerkrachten het stimuleren van lezen belangrijk vinden
en dat kinderen het erg leuk vinden om mee te doen.

Bezoek van Aletta Jacobs groep 8 locatie Vosholen.
Dinsdagmiddag 23 februari kwamen 1e jaarsleerlingen van de Aletta. Ze vertelden over hoe het gaat op het
Aletta. Zij zeiden dat ze het heel spannend vonden om er naar toe te gaan, want ze hoorden dat er oudere
kinderen zijn die je wel eens willen pakken. Maar ze vinden het nu nog een hele leuke school. Het is een heel
ander rooster, die ook nog wel eens veranderd. Ze zeiden dat ze elk uur een andere leraar/lerares hebben, en
de ene is anders dan de andere. Wij hebben er veel zin om naar toe te gaan! Ze vertelden ook dat ze dit jaar op
het VWO vet veel huiswerk hebben en dat je echt goed je best moet doen en niet te veel klieren.
(geschreven door: Sem en Daan groep 8 Vosholen).
Zelfportret groep 8 locatie Vosholen.
We vertrokken om 8.30 van school naar het Kielzog. We kwamen ongeveer rond 8.45 aan. We werden in 2
groepen verdeeld: jongens en meisjes door elkaar. Toen kregen we uitleg van een mevrouw over het zelfportret
wat wij gingen maken. We moesten onze ogen dicht doen en een ei andersom tekenen (dat was dus het
gezicht). Daarna moesten we onze ogen weer dicht doen en vormen in het gezicht tekenen. Je moest daarin een
gezicht zien, maar soms wist je het niet en moest er nog een lijntje bij. Als we het gezicht klaar hadden konden
we het gezicht versieren. Er lagen heel veel dingen zoals dopjes, stokjes en nog veel meer. Dat moesten we op
het gezicht plakken. Als we daarmee klaar waren gingen we onze naam er heel groot opschrijven in 3D.
En bij de andere groep moest je dus een zelf portret maken op een bordje. Dat moest je doen met een kroontjes
pen. Eerst ging de vrouw laten zien hoe je alles moest doen en als je het snapte mocht je beginnen. Als je klaar
was moest je op de foto met je zelfportret.
En dan als je beide zelf portretten had gemaakt was je klaar en mocht je je jas aan doen.
Toen fietsten we weer met z’n allen naar school en als je in de buurt van je huis was mocht je meteen naar huis.
(geschreven door: Emma en Madelon groep 8 Vosholen).
Verkeerssituatie locatie Vosholen.
Het parkeren van auto’s en fietsen blijft problematisch.
Daarom hebben we extra fietsenrekken aangevraagd, zodat alle kinderen hun fiets goed kunnen stallen.
Verder is er een verzoek ingediend om rijplaten te laten leggen op het grasveld aan de Groninger Kroon, zodat
daar ook auto’s kunnen staan. Auto’s kunnen ook parkeren aan de doodlopende weg aan de Boomgaard.
Zolang de bouw nog niet hervat wordt kunnen daar ook auto’s staan.
De toegangshekken op de oostkant houden we nog wel gesloten. Op deze manier voorkomen we meerdere
verkeersstromen. Tenslotte kunt u uw auto ook parkeren aan de Zoete Kroon, daar zijn immers voldoende
parkeerplaatsen!
LOT locatie Vosholen + oproep.
De vrijdag na de voorjaarsvakantie gaat het LOT (LuizenOpsporingsTeam) alle groepen weer controleren op
luizen en neten. Het werkt erg prettig als leerlingen geen vlechtjes en potten gel in hun haar hebben die dag.
Zou u zo vriendelijk willen zijn hier rekening mee te houden? Alvast bedankt.
Leonie zal afscheid nemen van ons team. Leonie, bedankt dat je hebt meegeholpen om de school luizenvrij te
houden. Om deze reden plaatsen we een oproepje in deze weekbrief:
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten? U kunt
zich opgeven voor ons, ik mag toch wel zeggen, gezellige team. We checken in ieder geval elke vrijdag na de
vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve. U
kunt een mailtje sturen naar nanonschipper@hotmail.com.
Filmmiddag met popcorn bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 2 maart is er een gezellige filmmiddag bij de kinderboerderij met popcorn! 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
Pasen beide locaties.
Over vijf weken is het Pasen. De Wereldwinkel in Hoogezand wil het Paasfeest niet onopgemerkt voorbij laten
gaan. Eén van hun wensen is een opvrolijking van de winkel door en presentatie van foto’s, tekeningen of
verhalen die het Pasen verbeelden en verwoorden. Of het nu gaat over de Paashaas, het Paasei, de christelijke
beleving van Pasen of het voorjaar, vele creatieve uitingen zijn denkbaar.
Om deze presentatie mogelijk te maken, vraagt de Wereldwinkel kinderen én volwassen een (kunst-)werk in te
brengen bij de Wereldwinkel (Winkelcentrum de Hooge Meeren, tegenover het gemeentehuis)
Verdeeld over diverse leeftijdscategorieën wordt een mooie inzending gekozen, de maakster of maker wacht
een extra verrassing. Foto’s en tekeningen tonen we in de winkel, verhalen en digitale foto’s komen (indien
mogelijk) op de website van de Wereldwinkel. Gezamenlijk maken we er een mooi Paasfeest van.
Inleveren bij de Wereldwinkel kan tot 19 maart 2016.
Of digitaal: gerzuiderveen@hetnet.nl, Ger Zuiderveen, Pr-medewerker Wereldwinkel.

FIETSKEURINGEN en VERKEERSEXAMEN 2016 leerlingen groep 7 beide locaties.
Op iedere school komen in elk geval twee vrijwilligers van Vellig Verkeer Hoogezand Sappemeer.
Soms i.s.m. de politie Hoogezand-Sappemeer.
Op 14 maart worden de fietsen van de leerlingen van groep 7 locatie Vosholen gekeurd en op 15 maart worden de fietsen
van de leerlingen van locatie Boswijk gekeurd.
Herkeuring vindt plaats op 07 april 2016, daarna is het schriftelijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 9.00 uur – 10.00 uur.
Locatie Boswijk : 10.30 uur – 11.30 uur.
Op dinsdag 12 april 2016 is het praktijk verkeersexamen.
Locatie Vosholen: 13.05 uur – 13.20 uur.
Locatie Boswijk: 13.55 uur – 14.10 uur.
Margedag beide locaties.
Woensdag 16 maart zijn alle kinderen vrij i.v.m. een margedag! De juffen en meesters hebben dan een cursusdag. Noteert
u dit vast in uw agenda!

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 3 en 4: Locatie Boswijk
Kosten: nog niet bekend. Datum: nog niet bekend
Bestemming: attractiepark Duinen Zathe Appelscha
Groep 3 en 4: Locatie Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum: nog niet bekend
Bestemming: nog niet bekend
Groep 5 en 6: Datum, kosten en bestemming beide locaties nog niet
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum: nog niet bekend.
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.
STICHTING LEERGELD.
In steeds meer gezinnen is het niet haalbaar om de kinderen mee te laten doen met sportclubs of muziekles. Zelfs de kosten
die de school met zich meebrengt (schoolmateriaal, schoolreisjes) zijn voor steeds meer mensen niet op te brengen. Soms
kunnen deze gezinnen geen of achteraf pas een beroep doen op bijzondere bijstand of een andere voorziening.
Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers. Zij komen op huisbezoek om samen met de aanvrager de mogelijkheden te
bespreken en eventueel te helpen met invullen van formulieren.
Stichting Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar
• met een laag inkomen
• woonachtig in de gemeente waar Leergeld gevestigd/werkzaam is
• die hun kosten niet of gedeeltelijk vergoed krijgen via bijzondere bijstand, tegemoetkoming in studiekosten of een andere
regeling
• die hun kosten pas op een later tijdstip vergoed krijgen
Op school zijn folders met informatie aanwezig, vraag er gerust naar!

