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Gesprek MR en Wethouder beide locaties.
Dinsdag 28 maart heeft de MR een goed en verhelderend gesprek gehad met de wethouder van onderwijs en de
manager onderwijs. Na afloop hebben wij een vervolgafspraak gepland op 20 juni a.s.. Mochten er in de
tussenliggende periode nog nieuwe ontwikkelingen zijn dan brengen wij u daarvan op de hoogte.
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, t.n.v. Theo Thijssenschool, o.v.v. schoolreisgeld + naam + groep leerling.
Groep 3 en 4:

Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €20,=Datum: dinsdag 23 mei.
Het schoolreisgeld voor groep 3 en 4 moet uiterlijk op 21 april betaald zijn! (voor de meivakantie).
Bestemming: Familiepark Nienoord in Leek.
Groep 5 en 6:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: €35,50 Datum: dinsdag 11 juli.
Bestemming: Het Kameleondorp in Terherne.
Groep 7:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten: nog niet bekend. Datum Boswijk: 3 t/m 5 juli. Vosholen: 5 t/m 7 juli.
Bestemming: de Baldwinhoeve in Eext + activiteiten bij Breeland in Annen
Groep 8:
Locatie Boswijk en Vosholen.
Kosten €100,=. Datum: maandag 10 juli t/m vrijdag 14 juli.
Bestemming: Schiermonnikoog.

Leerlingen groep 5 en 6 locatie Boswijk ontdekken nieuwe smaken.
Vandaag doen de leerlingen van meester Smallenbroek mee aan een lesprogramma van: ‘Ik eet het beter’.
Dit lesprogramma heet: OVER DE TONG!
Hierbij leren de leerlingen van groep 5/6 heel bewust te proeven. Zo ontdekken ze nieuwe smaken en
combinaties. Ze leren dat je aan sommige smaken even moet wennen. Daardoor weten ze dat het leuk is om
nieuwe producten of gerechten te proeven. Iets wat ze eerst misschien nog niet zo graag aten, kan later opeens
heel lekker zijn!

Gastlessen over geld beide locaties.
Deze week is het de week van het geld. In beide groepen 8 wordt er morgen (31 maart) een gastles gegeven.
Op de locatie Boswijk van 9.00 uur tot 10.00 uur en op de locatie Vosholen van 10.30 uur tot 11.30 uur. De
gastlessen worden verzorgd door de Rabobank.

Schoolfruiten beide locaties nog twee weken!
Het schoolfruiten is bijna afgelopen! Nog twee weken krijgen de kinderen 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  komkommer / woensdag  sinaasappel / 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!

Project circus Theo Thijssenschool beide locaties.
In de week van 8 tot 12 mei wordt de Theo Thijssenschool een circus. Aan de Croonhoven, achter het
voetbalveldje komt een heuse circustent te staan!
 De kleuters van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- donderdagavond 11 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur.
 Groep 7 en 8 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Donderdagavond 11 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.
 Groep 3 en 4 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Vrijdagavond 12 mei van 18.00 uur tot 19.30 uur.
 Groep 5 en 6 van beide locaties gaan een voorstelling geven op:
- Vrijdagavond 12 mei van 20.00 uur tot 21.30 uur.
Per kind krijgt u 2 entreekaartjes. Wanneer uzelf niet kunt, mag er iemand anders mee; opa, oma, broertje,
zusje, oom, tante, dit maakt niet uit. Dit heeft te maken met het feit dat er maximaal 250 bezoekers in de
circustent kunnen. Indien u meerdere kinderen heeft, die op dezelfde avond optreden, dient u opvang te
regelen voor uw kind die zijn voorstelling al heeft gegeven. Het is niet toegestaan, i.v.m. het beperkt
aantal plaatsen, om uw jongere kind de voorstelling ook te laten bijwonen.
Hierover informeren wij u vroegtijdig, zodat u het één en ander kunt regelen.
De kinderen oefenen dinsdag 9 mei en woensdag 10 mei voor de voorstelling. Via de leerkracht zal u benaderd
worden om op de oefendagen te begeleiden. Indien u dit leuk lijkt, kunt u wellicht al iets regelen op uw werk.
Daarnaast moeten de kinderen ook in circuskleding. Via de leerkracht zal u benaderd worden om circuskleding
te maken.
De bewonersorganisaties subsidiëren de circusweek met maar liefst € 3000,00!
De bewonersorganisatie Boswijk met € 2000,00 en de bewonersorganisatie Vosholen met € 1000,00.
Langs deze weg alvast HARTELIJK BEDANKT!! De overige financiers zijn de OR en tijdens de Koningsspelen
wordt er een sponsorloop gehouden voor het circusproject, georganiseerd door de leerlingenraad. Het doel van
de circusweek is om beide locaties met elkaar te verbinden. Niet alleen de kinderen, maar ook de ouders.
Teambuilding-dag beide locaties.
Woensdag 24 mei zijn de kinderen vrij. De juffen en meesters hebben dan een teambuilding-dag. Noteert u dit
vast in uw agenda!
Voorschoolse opvang locatie Vosholen.
Met ingang van volgend schooljaar (2017/2018) is er de mogelijkheid om vanaf 7.15 uur gebruik te maken van
de VSO! Juf Corrina Brugge blijft de voorschoolse opvang verzorgen. Vanaf volgend schooljaar zijn de kosten:
vanaf 7.15 uur  €3,00 en vanaf 7.30 uur  €2,50

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 5 april is zij aanwezig op locatie Boswijk van 8.30 uur – 10.00 uur.
Woensdag 12 april 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 of via 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.

Avond4daagse 2016 beide locaties.
Het is bijna weer zover…
De avond4daagse is dit jaar in de week van 29 mei t/m 2 juni (de week na hemelvaart).
U kunt uw kind(eren) uitsluitend op onderstaande data inschrijven in de gemeenschapsruimte van de school op:
Dinsdagmiddag
11 April; tijd
13.15 uur.
Woensdagmorgen
12 April; tijd
08.30 uur.
Dit is voor beide locaties gelijk, noteert u dit vast in uw agenda!
LET OP! Er zijn drie extra bijlagen bij de weekbrief voor de opgaveformulieren en de regels die we
handhaven tijdens de avond4daagse!

Paasactiviteit op Goede Vrijdag 14 april bewoners Boswijk.
Bewonersorganisatie Boswijk organiseert op 14 april van 14.30 uur – 16.00 uur in Zonnehuis St. Jozef,
een gezellige middag ‘Neutenschaiten’.
‘Neutenschaiten’ is een oud Gronings spel dat je traditioneel in en rond het Paasweekend speelt. Van een lange
rij walnoten moeten noten worden weggetikt met een geworpen kogel. Ter plekke wordt uitleg gegeven over de
spelregels. De Paashaas loopt tijdens het spel rond met koffie/thee, ranja, koek en natuurlijk…paaseitjes! Voor
de kinderen is er na afloop een leuk presentje. Met het notenschieten wil de bewonersorganisatie jong en oud bij
elkaar brengen en de traditie doorgeven aan de jeugd.
Wanneer het je leuk lijkt om mee te doen, geef je dan op d.m.v. het invullen van onderstaande strook.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPGAVESTROOK ‘NEUTENSCHAITEN’.
De volledig ingevulde strook graag voor 2 april a.s. in de brievenbus doen bij Knipper 41.
Ik kom ‘Neutenschaiten’ op Goede Vrijdag 14 april:
Naam:………………………………………………………
Totaal aantal deelnemende volwassenen:……………………..
Totaal aantal deelnemende kinderen van het gezin:………….
Leeftijd kinderen:……………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………

