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Nieuw LOGO voor de Theo Thijssenschool beide locaties.
Vanavond zal het nieuwe Logo van de Theo Thijssenschool duidelijk getoond worden aan het publiek!
In tegenstelling tot het oude logo, zal het nieuwe logo niets meer te maken hebben met het gebouw, maar met
gebruikers (kinderen) en naamgever Theo Thijssen (schrijver boek) en letters = leren lezen.
Dit logo staat ook op het nieuwe rapport. Wij hopen dat u het mooi vindt en er snel aan zult wennen.

Avond4daagse 2016 beide locaties.
Vanavond is de feestelijke intocht van de avond4daagse! Veel kinderen hebben de afgelopen week 5 of 10
kilometer gelopen. De kinderen krijgen vandaag van hun eigen leerkracht op school de medaille. Aan de ouders
vragen wij deze thuis op te spelden, zodat de leerlingen tijdens de afsluitende intocht, met hun welverdiende
medaille op kunnen lopen! Ook de ouders, die het hebben aangegeven bij de opgave, krijgen de medaille via
hun kind. Vanavond moeten de kinderen en de ouders van de 5 km zich tussen 18.45 uur en 19.00 uur
verzamelen aan de Burgemeester Jonkerenstraat. De kinderen en ouders die 10 kilometer lopen, beginnen bij
de Kalkoven en lopen vervolgens een bepaalde route ook naar de Burgemeester Jonkerenstraat.
De opstelling is: de kinderen van groep 8 van beide locaties lopen voor met vaandel en vlag en daarna
groep 1/2 Boswijk, 1/2 Vosholen, de groepen 3,4 enz. Dit jaar is de TTS groep 1.
De T-shirts en hesjes graag maandag 30 mei ongewassen inleveren bij de eigen leerkracht.
Verder willen wij alle ouders, die enthousiast hebben geholpen, bedanken voor hun inzet!
Schoolreis kleuters Boswijk.
Aanstaande maandag (30 mei), gaan wij op schoolreis en jullie weten natuurlijk al waar naartoe…
Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen hoeven die dag NIETS mee. Voor eten en drinken wordt gezorgd!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 14.00 uur, de kleuters zijn dan vrij!
Finale schoolbattle 2016 beide locaties.
Woensdag 1 juni a.s. vindt de finale plaats van schoolbattle 2016 en van onze school mogen de beste 3
kinderen strijden om de eerste plaats tegen een aantal andere schoolkinderen.
Van onze school zijn dat: Eline Dieterman (6V); Jordi Djasmadi (6V) en Jayden Ho Foek (6V).
De finale gaat van start om 15.00 uur en wij hopen dat alle de kinderen ze komen aanmoedigen en
ondersteunen!!! Ze moeten om 14.30 uur aanwezig zijn.
Kinderen die gaan zwemmen voor de competitie betalen géén entree, toeschouwers betalen niets, overige
betalen gewone entreekosten van 3,85 euro. De school die als eerste eindigt, krijgt als prijs een vrijkaartje voor
alle leerlingen van de school en natuurlijk een beker. Wij wensen de finalisten heel veel succes!
Slootjesmiddag bij de kinderboerderij beide locaties.
Op woensdag 1 juni, is het ‘slootjesmiddag’ bij de kinderboerderij! In het water en aan de rand van de sloot,
leven allerlei dieren en insecten, we gaan op onderzoek uit met medewerking van onze natuurgids.
Voor wie??? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur.
Locatie: NMEgebouw (kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme.hs.nl
Bezoek NME groep 3 Boswijk.
Vrijdagochtend 3 juni a.s. gaan de kinderen naar het NME voor een bezoek aan de kinderboerderij. Ze leren
hier deze ochtend van alles over kinderboerderij dieren, middels opdrachten. Het is onder schooltijd, we kunnen
iets later dan 11.45 uur terug zijn. Houdt u hier rekening mee! Graag oude schoenen of laarzen aan. Bij slecht
weer regenkleding. Vervoer is geregeld.

SAMENLOOP VOOR HOOP 2016 beide locaties.
Afgelopen woensdag hebben alle leerlingen een envelop mee naar huis gekregen, met daarin een sponsorkaart
voor de KinderSamenloop op zondag 5 juni 2016.
“Alwéér een sponsorloop?” hoorden we sommige kinderen (terecht) zeggen…
Echter...deze sponsorloop wordt niet georganiseerd door de Theo Thijssenschool maar door:
SAMENLOOP VOOR HOOP!
Daarom hopen we dat jullie mee gaan doen! Bedenk hierbij dat het voor een heel goed doel is…
Wij wensen de kinderen die besluiten om 5 juni mee te doen:
HEEL VEEL SUCCES!, jullie zijn echte kanjers!

Buitenspeeldag beide locaties.
De bewonersorganisaties van Boswijk en de Vosholen organiseren voor hun jonge wijkbewoners op
woensdag 8 juni weer de Nationale Buitenspeeldag!
Het evenement word gehouden rond de Klinkertunnel in Sappemeer en zal duren van 13.30 uur tot 16.00 uur!
Dit houdt in dat van 11.30 uur tot 16.30 uur de Klinker niet gebruikt kan worden voor auto en ander verkeer.
We hebben gekozen om de tunnel dus niet af te sluiten. Verkeer vanaf de Middenstraat kan dus onder de tunnel
door naar de wijk de Vosholen. Verkeer vanuit de Vosholen moet wel rechtsaf naar de Middenstraat;
de Touwslager is richting de klinker afgesloten; de Scheepstimmerman is richting de klinker afgesloten;
de Nageljongen is wel open. De wegen worden met hekken afgesloten.
Iedereen is welkom en we hopen er een leuke sportieve dag van te maken!
Vooraankondiging oudergesprekken groepen 3 t/m 8 beide locaties.
De oudergesprekken worden gepland in de periode van 27 juni t/m 8 juli. Nadere info volgt.
Bezoek NME groep 3 locatie Vosholen.
Afgelopen dinsdag is groep 3Vb naar de kinderboerderij geweest. We hebben geiten vertroeteld en kippen
verwend. Hier volgen enkele verslagen van de kinderen.
Destiny: We gingen met de klas naar het nme, wij gingen opdragten doen we gingen geiten borstelen en daarna
gingen we kuikens aaien.
Britt: de nme is leuk er er was en lam en we hebben de geiten gekamt en we hebben de kipen gevoert maar we
hebben de poep op de juiste plek gelegt.
Amber: ik vont het leuk om dat een geitje er was en die geitje was zwat en wit en die geitje was lief en leuk.
Stefan: ik weet nu dat een manetjesgeit een bok is en één vroutjes geit een geit is en wat ik het leukste vont is
kipetjes voeren en op het geitenklimrek.
Martijn: een geitje ging aan mijn broek bijten en het was heel leuk het schaap was leuk en de pauwe waaren
mooi.
David: ik vont de kuiken het schategs voral vont ik de speeltuin het leukst.
Alle andere verslagen waren van even grote schoonheid maar konden vanwege redactionaire beperkingen niet
worden opgenomen. Natuurlijk worden de vervoerende en mee borstelende papa’s en mama’s en opa niet te
vergeten hartelijk bedankt voor hun medewerking.
Gevraagd: kleding kleuters locatie Vosholen
Heeft u thuis nog leggings, maillots, rokjes, korte- en lange broeken, ondergoed en sokken over?
Deze kunnen wij goed gebruiken bij de kleuters omdat daar nog regelmatig ongelukjes gebeuren.
Het liefst in de maten van 104 tot 122. Alvast heel erg bedankt!
Nieuwe ouders gezocht voor het Luizen Opsporings Team locatie Boswijk.
Voor locatie Boswijk zijn we met spoed op zoek naar 2 á 3 ouders die het LOT willen komen versterken!
Vindt u het ook belangrijk dat kinderen op school regelmatig gecontroleerd worden op luizen en neten?
Dan kunt U zich opgeven door een mailtje te sturen naar: mariel.zwaagman@gmail.com. We checken in ieder
geval de eerste of tweede donderdag na de vakanties de hoofden. We zijn vanaf 8.30 uur ongeveer een uurtje
bezig. U kunt zich ook opgeven als reserve.

Boekenpret kleuters locatie Boswijk.
Binnenkort moeten alle boeken van Boekenpret weer terug naar de bibliotheek. Daarom kunnen de kinderen op
woensdag 15 juni voor de laatste keer een boek uitzoeken. Op woensdag 22 juni moeten alle boeken weer op
school terug zijn!

Schoolreis kleuters Vosholen:
Op dinsdag 28 juni gaan de kleuters van locatie Vosholen op schoolreis naar: Het Sprookjeshof!
De kosten zijn: €12,= wanneer je nog niet betaald hebt, doe dit dan nog even! Graag gepast betalen!
 De kinderen hoeven die dag NIETS mee. Voor eten en drinken wordt gezorgd!
 Schoenen zonder veters is het makkelijkst.
 Jassen even merken met de naam van je kind.
 Vertrek: 8.45 uur.
 Terug: ± 15.15 uur, de kinderen zijn op de normale tijd vrij!
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 en Vosholen
Kosten: €25,=Datum: donderdag 2 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €27,50 ( i.v.m. ander programma dan groep 3 en 4). Datum: dinsdag 7 juni.
Bestemming: Klimpark Pinokkio in Assen.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €60,=. Datum Boswijk: 27 t/m 29 juni. Vosholen: 29 juni t/m 1 juli.
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.

