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Bijdrage schoolfonds beide locaties..
Binnenkort ontvangt u de factuur waarin gevraagd wordt om een bijdrage voor het schoolfonds. De bijdrage voor
het schoolfonds bedraagt ook dit jaar €20,00 per kind. Hoewel wij weten dat deze bijdrage een vrijwillig karakter
heeft, hopen wij dat alle ouders/verzorgers betalen. Het schoolfonds is namelijk de enige bron van inkomsten
voor een school, waaruit de ouderraad, die dit fonds beheert, een groot aantal betalingen verricht. Deze
betalingen komen vroeger of later ten goede aan alle kinderen.
De ouderraad betaalt/levert een bijdrage aan (zie ook onze schoolgids hoofdstuk 6.18):
de ongevallenverzekering voor alle leerlingen / het fluorspoelen / sportwedstrijden / de Musical / vieringen
feesten zoals: Sinterklaas en Kerst / projecten / tekorten bij schoolreizen en schoolkampen / de schoolgids /
het afscheid van groep 8 / DigiDuif. (zie ook onze schoolgids hoofdstuk 6.18).
Lot locatie Vosholen.
Er zijn vanmorgen bij meerdere kinderen in verschillende groepen neten gevonden. Advies: goed kammen met
een netenkam.
BSO Prokino (buitenschoolse opvang) locatie Vosholen.
Door geringe belangstelling is er donderdag geen BSO meer op de locatie Vosholen.
Op de Maandag en dinsdag nog wel.
Mobile maken bij de kinderboerderij beide locaties.
Woensdag 2 november gaan we samen van de mooiste spulletjes uit de natuur, een eigen mobile maken.
Voor wie? Kinderen van 4 t/m 12 jaar. Kosten: € 1,= per kind. We beginnen om 14.00 uur. Locatie:NME-gebouw
(bij de kinderboerderij). Zie ook onze site: www.nme-hs.nl of onze Facebook pagina: NME Gorechtpark
Hoogezand.
Na-schoolse sportactiviteit voor de groepen 5 t/m 8(beide locaties).
Vanaf donderdag 27 oktober is de naschoolse sport voor leerlingen van de groepen 5 t/m 8 weer van start
gegaan! De activiteit vindt nog 2 keer plaats op donderdag 3 en 10 november van 15.45 uur tot 16.45 uur in
de gymzaal bij de Theo Thijssenschool locatie Boswijk. Het is helemaal gratis.
Mr vergadering beide locaties.
Maandag 31 oktober aanstaande is de MR-vergadering. De vergadering is openbaar, dus iedereen is welkom.
Het begint om 20.00 uur op locatie Vosholen.
Leerlingenraad beide locaties.
De leerlingenraad bestaat uit:
Leerlingenraad locatie Vosholen:
5v Emma Boelmans / 6v Sara Christiaanse / 7v Roënly Boven / 8v Siem Nieboer
Leerlingenraad locatie Boswijk:
5 Emma Drenth / 6 Selim Akca / 7 Jolien Kuiper / 8 Joyce Hamminga
De leerlingenraad kwam voor het eerst op dinsdag 25 oktober bij elkaar. Er zijn erg veel goede en leuke ideeën
naar voren gekomen tijdens deze vergadering. Ook hebben ze een ideeënbus gemaakt voor beide locaties,
waar ook andere leerlingen ideeën in kunnen doen.
De taakverdeling is als volgt:
Roënly en Siem zijn bij toerbeurt de voorzitter. Jolien en Emma Drenth zorgen voor de notulen.
De volgende vergadering vindt plaats op donderdag 24 november op locatie Boswijk.

Schoolfruiten beide locaties.
Vanaf 7 november 2016 t/m 10 april 2017 krijgen alle kinderen drie dagen in de week fruit en groenten op
school aangeboden in het kader van: DE GEZONDE SCHOOL! Dit betekent dat de ouders op deze dagen de
kinderen geen groenten en fruit hoeven mee te geven naar school. De exacte dagen worden nog in de weekbrief
bekend gemaakt.

Het Nationaal Schoolontbijt beide locaties.
Op woensdag 9 november doet onze school op beide locaties mee met het Nationaal Schoolontbijt!
De kinderen nemen zelf hun bord, beker en bestek mee. Ook mogen ze, wanneer ze dat leuk vinden, in pyjama
op school komen.
Voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek groep 3 t/m 7 beide locaties.
In de week van 14 t/m 18 november 2016 vindt het Voortgangsgesprek / omgekeerd gesprek plaats.
Via digiDuif ontvangt u volgende week het formulier van het omgekeerd gesprek met een toelichting. Het is de
bedoeling dat u thuis het formulier van het omgekeerd gesprek invult en meeneemt naar het gesprek.
Naast de voortgang, wordt ook het formulier samen met u doorgenomen.
Jaarlijkse scholenmarkt Martiniplaza voor groep achters beide locaties.
Op woensdag 16 en donderdag 17 november tussen 18.00 uur en 21.00 uur organiseren meerdere voscholen in Groningen en de Ommelanden de jaarlijkse Scholenmarkt in Martiniplaza. Hier zijn leerlingen van
groep 8 en hun ouders/verzorgers van harte welkom. Op de Scholenmarkt kunnen zij met leerlingen en
docenten van verschillende scholen praten en zich zo oriënteren op welke scholen er zijn en welke open dagen
ze willen bezoeken. De afgelopen jaren werd de Scholenmarkt druk bezocht.
Op de website www.scholenmarktgroningen.nl staan alle deelnemende scholen en is een plattegrond te vinden
met welke school waar staat in Martiniplaza.
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.
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 op een aantal woensdagen een inloopspreekuur op school waar u ook voor vragen en advies
terecht kunt bij Henny Drenth.
Op locatie Boswijk: 23 november en 21 december van 8.30 uur – 10.00 uur.
Op locatie Vosholen: woensdag 16 november en 14 december van 8.30 uur – 10.00 uur.
Ook kunt haar bereiken via de mail of via de telefoon.
Tel.: 0598-729801 / 06-15536089. Email: H.Drenth@kwartierzorgenwelzijn.nl

