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Groepsleerkrachten schooljaar 2015-2016 beide locaties.
Locatie Vosholen
Groep
Leerkracht
Leerkracht
1/2a
Aukje Christiaanse
José Hooijer
1/2b
Kea Smit
Gitta Schansema
1/2c
Jolanda Bakema
Gitta Schansema
3a
Wies Hansma
Ingrid Rozenveld
3b
Erik Wijma
Bernadette Roukema
4
Martina van der Laan Gea Harms
5
Yvonne Weening
Annemieke Roerdink
6
Natasja Eilert
*
7
Niels Cremer
Ingrid Rozenveld
8
Peter de Lange
Rob Smit
*Is nog niet bekend.
Locatie Boswijk
Groep
1/2a
1/2b
3
4/5
6
7
8

Leerkracht
Nina Bonder
Petra Hummelen
Bernadette Roukema
Bener Hancer
Tonny Smallenbroek
Bé Stokebrook
Iris Kuiper

Leerkracht
Aukje Christiaanse
Jeanette van Vliet
Diana Menzinga
Annemieke Roerdink
Lidy Splinter
Rob Jager

Vertrekkende leerkrachten en nieuwkomers beide locaties.
Marlies Mennega blijft nog voor 3,5 uur verbonden aan de Theo Thijssenschool. Marlies geeft op vrijdagmiddag
sociale weerbaarheidstraining. Rots en Water training is daar een onderdeel van. Juf Marjolein van Dam neemt
nog een half jaar onbetaald verlof. Meester José Luis Ocampo verlaat het onderwijs. Hij gaat zich richten op
fotografie. Juf Kea Smit, Juf Gitta Schansema, Juf Natasja Eilert en juf Diana Menzinga zijn nieuwkomers binnen
het team van de Theo Thijssenschool.
Leerlingverdeling locatie Vosholen.
De leerlingverdeling van de groepen 3 op de locatie Vosholen, ontvangen de ouders via Safe School.
Dit geldt ook voor de groepen 1/2 op de locatie Vosholen.
Wenmiddag beide locaties (behalve oudste kleuters Boswijk).
Dinsdagmiddag 30 juni maken alle kinderen kennis met hun nieuwe juf en/of meester. De wenmiddag is van
13.15 uur tot 15.30 uur.
Oudste kleuters kennismaken in groep 3 (Boswijk).
Maandagmiddag 29 juni a.s. gaan de oudste kleuters kennismaken in groep 3.
De kinderen van groep 3 gaan deze middag terug naar hun kleuterjuf en de kinderen van groep 4 worden
opgevangen door juf Annemieke. De leerlingen beginnen de middag eerst bij hun eigen leerkracht.
Lot locatie Vosholen.
Alle haardossen van de kinderen van de locatie Vosholen zijn vandaag weer gecontroleerd. Bij slechts één
leerling zijn nog luizen en neten gevonden…De ouders zijn hiervan op de hoogte gebracht.
Een fantastisch resultaat, we zijn nagenoeg luizen- en netenvrij!

Bronzen medaille voor Eva groep 6 locatie Boswijk!

In sporthal de Kalkwijck in Hoogezand zijn dinsdagavond de talenten van Trampoline Spring Vereniging (TSV)
uit Hoogezand gehuldigd door de gemeente. De sporters hebben super gescoord op de Nederlandse
Kampioenschappen afgelopen weekeinde in Ahoy Rotterdam en kwamen met maar liefst vier gouden medailles,
vijf zilveren en vijf bronzen plakken thuis. Ook Eva van der Velde uit groep 6 van de Theo Thijssenschool heeft
een bronzen medaille gewonnen met synchroon springen! Alle leerlingen en juffen en meesters zijn ‘supertrots’
op haar! Gefeliciteerd Eva! Trainster en oud-springkampioene Esther Steinebach heeft goed werk verricht,
chapeau voor haar!

Indianenfeest groepen 1 t/m 4 Vosholen.
Het was een supergezellige dag. De afsluiting van het project indianen. Wat hebben we gedaan: lasso werpen;
tooi maken; bizon schieten; pijlen gooien; amulet maken; ijsjes eten en als afsluiting pannenkoeken eten! Alle
ouders die geholpen hebben, heel erg BEDANKT! Zonder jullie hulp en ondersteuning was het niet gelukt.
Indianenfeest Boswijk, reacties van leerlingen uit groep 3.
Mert: ”Het gatenkleed was cool”.
Emma: “Bizon schieten was het leukst”.
Nick: “Het feest was heel leuk, vooral de waterrace”.
Ilse: “ik vind het jammer dat het afgelopen is”.
Sven: “Zaklopen was leuk, want ik won steeds”.
Daniek: “Het was een hele leuke dag!”
Britget: “Ik vond het leuk dat juf Ina kwam”.
Maik: “Het lijkt mij leuk om dit elke week te doen”.
Yorick: “Lasso-werpen kon ik goed”.
Esmee en Yasmine: “Het knutselen van de tooi en de amulet was superleuk!”
Louisa en Precilla: “Wij vonden het een TOP-dag!”
Daniël: “Zaklopen ging heel goed”.
Wij bedanken alle papa’s en mama’s
Verslag indianenfeest groep 5,6, en 7 locatie Boswijk.
Gisteren was het groot feest want het was de afsluiting van het indianenproject. Het was superleuk en het was
heerlijk weer! We hebben een hoofdtooi gemaakt en een gekleurde ketting (amulet). We kregen een djembéworkshop en we hebben van een echte instructeur les in pijl- en boogschieten gehad! Verder gingen we lasso
werpen. (Laura).
We hebben brood gebakken boven vuurkorven en ik deed er boter en suiker op.Dat was verrukkelijk lekker.
(Daan)
Bij brood bakken maakte je eerst een bolletje van deeg, dat trok je uit elkaar en rolde je om een stok. Dan boven
het vuur houden. Daarna naar de saloon waar meester Maurice eten en drinken uitdeelde. (Rick)
We hadden allemaal versierde T-shirts aan. Dathadden we al eerder in de klas gedaan. Dat leek net echt.
(Sayenna)
We gingen ook lasso werpen! Met een lasso om een paal gooien tussen de cactussen. Prik…Au! (Roos)
Groep 5 indianen Boswijk.
We hebben ook nog pannenkoeken gegeten en naar een film gekeken aan het eind. Alle foto’s staan op Safe
School, dus nagenieten kan ook nog. Groep 8 was op schoolreis. Bedankt lieve ouders voor alle hulp.
We hebben genoten op de feestdag in de stralende zon.

Schoolreisgeld beide locaties.
Nog niet iedereen heeft het schoolreisgeld betaald! Graag z.s.m. voldoen. Op de locatie Boswijk kunnen de
kinderen 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 gestort
worden op IBAN nummer: NL78 RABO 0379 1344 03 o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 5 en 6:

Kosten: €32,50. Datum beide locaties maandag 29 juni (laatste maandag voor de zomervakantie).
Naar het Kameleondorp in Terherne.

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!

