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Verkeersproblematiek locatie Vosholen.
Door de bouwwerkzaamheden aan de Boomgaard is het er niet veiliger op geworden voor onze kinderen. Daarom
hebben we een aantal acties opgezet:
 Personeel parkeert aan de Zoete Kroon, zodat de parkeerkoffers aan de Groninger Kroon vrij blijft voor
ouders;
 Initiatief om gesprek aan te gaan met de gemeente;
 Bewonerscommissie Vossenstreek benaderen om situatie veiliger te maken;
 Verzoek om op grasveld Groninger Kroon rijplaten te leggen om tijdelijke parkeerplaatsen te realiseren;
 Ludieke actie groep 5 Vosholen.
We verzoeken ouders, opa’s en oma’s niet voor de school te parkeren om het kruispunt aan de Boomgaard
overzichtelijk te houden. Op de hoek van het kruispunt wordt nu ook gebouwd, waardoor de situatie niet veiliger zal
worden.

Laatste judolessen druk bezocht beide locaties.
Deze week hebben veel ouders de laatste judolessen, die in het teken van Rots & Water stonden, goed bezocht.
Alle kinderen ontvingen na afloop een judo diploma. De Rots & Water lessen houden hierbij niet op. Rots &
Waterlessen staan sowieso 1 keer per week op het lesprogramma.
Schoen zetten beide locaties.
De kinderen mogen vandaag hun schoen zetten. In sommige groepen maken de kinderen zelf een schoen. Nu
maar hopen dat er wat in zit.

Sinterklaas 5 december beide locaties.
Let op! Via Digiduif ontvangt u voor locatie Boswijk en Vosholen een informatieve brief.
School versieren locatie Vosholen.
Vrijdag 8 december komen de kerstbomen en andere versieringen weer in de school. Welke ouder(s) heeft vrijdag
8 december vanaf 13.15 uur tijd om mee te helpen? Verzamelen in de gemeenschapsruimte.
Staken 12 december beide locaties.
Dinsdag 12 december is de school dicht i.v.m. de landelijke staking voor de vermindering van de werkdruk en een
beter salaris. Opvang is niet mogelijk in de school. Begin volgende week komt er een definitief besluit of de staking
doorgaat.
Kerstdiner beide locaties.
De Sint is het land nog niet uit, maar woensdag 20 december van 17.30 uur tot 18.45 uur is het kerstdiner op
school. Ouders kunnen omstreeks 18.30 uur een glaasje glühwein drinken, aangeboden door de OR.

Activiteiten eLAB Bibliotheek Hoogezand beide locaties.
Alles wat je kunt doen in de bibliotheek komt samen in het eLAB: van mediawijsheid via leesbevordering tot
informatievaardigheden. Kom experimenteren, het geeft niks als er iets fout gaat: daar leer je van. Zo gaat dat
immers in een laboratorium. Ruimte om te experimenteren. In het eLAB hoeft niets, maar mag heel veel! Je beleeft,
ervaart en wordt uitgedaagd om vooral veel zelf te doen en uit te proberen. In het eLAB in de bibliotheek vind je de
nieuwste snufjes op het gebied van elektronica, software, 3D-printers, robots en nog veel meer. Voelen, uitproberen
en testen: zo ontdek je, stapje voor stapje, nieuwe technieken en de 21ste-eeuwse vaardigheden. Denk
bijvoorbeeld aan programmeren en samenwerken. Maar het eLAB draait niet alleen om leren. Ontdekken en
experimenteren met de nieuwste digitale uitvindingen is vooral erg leuk! Jullie zijn welkom bij de vele workshops:
van het programmeren van je eigen robot tot zelf iets printen met een 3D-printer. Kom je ook spelen?
Hieronder zie je een overzicht + data, van de workshops die in december worden gegeven.
 3D printen
Woensdag 6 december 14.30 - 15.30 uur. Met een tekenprogramma ontwerp jij een object. De 3D printer laat het
resultaat zien! Leeftijd: 7-12 jaar | Kosten € 3
 Botje Bij
Woensdag 13 december 14.30 - 15.30 uur. Maak kennis met Botje Bij. Dit is ene programmeerbare robot die doet
wat jij wilt. Voor jonge kinderen. Leeftijd: 4-8jaar | Kosten € 3
 Kerstballen ontwerpen met EggBot
Woensdag 20 december 14.30 - 16.00 uur. Ontwerp een unieke kerstbal met de EggBot. Deze robot kan op rond
vormen bewerken. Leeftijd: 7-14 jaar | Kosten € 3
Locatie: eLAB Bibliotheek Hoogezand, Gorecht-Oost 157.
Aanmelden vooraf via: elabhoogezand@biblionetgroningen.nl
Margedag beide locaties.
Donderdag 15 en vrijdag 16 februari 2018 hebben we twee margedagen. Alle kinderen zijn die dagen vrij!
Dinsdagmiddag 26 juni en woensdag 27 juni 2018 zijn de kinderen ook vrij i.v.m. margedagen.
Schoolreisgeld beide locaties / let op! Nieuw rekeningnummer!
Een aantal kinderen zijn al begonnen met sparen voor het schoolreisje! Evenals andere jaren kunnen de
kinderen op de locatie Boswijk sparen bij juf Gea (van de administratie) zij is aanwezig op donderdagochtend,
de kinderen mogen bij haar (in het kleine kantoortje) het 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: NL21RABO0322748844 t.n.v.: St. Ouderraad Theo Thijssenschool o.v.v. schoolreisgeld +
naam + groep leerling. LET OP: het rekeningnummer van de Theo Thijssenschool is veranderd!!!
Buitenschools uurtje gym beide locaties.
Sinds oktober is het buitenschools uurtje weer van start gegaan! Elke donderdagmiddag van 15.45 uur tot 16.45
uur kan er dan gesport worden in de gymzaal van de Theo Thijssenschool Boswijk (Boswijkslaan 2). Opgeven is
niet nodig en alle leerlingen van groep 5 t/m 8 zijn welkom. In de planning staan onder andere Apenkooi, het James
Bond spel, pionnenroof, Ninja Warrior training en nog vele andere leuke sportieve activiteiten! Kom vooral langs en
doe lekker mee! Vragen? Neem contact op met Mark Nieuwenhuis: m.nieuwenhuis@hvdsg.nl
De gezinsklas beide locaties.
De gezinsklas is een klas waar 8 leerlingen van school samen met hun ouder(s) of een andere belangrijke
volwassene een periode van 10 weken een dagdeel in de week vaardigheden trainen voor in de klas op school. De
gezinsklas is geschikt voor kinderen die hun eigen leerproces en/of het leerproces van klasgenoten verstoren. Het
doel is dat het leren beter gaat en het kind weer met meer plezier naar school gaat. Voorbeelden van vaardigheden
waar we aan kunnen werken zijn concentreren, omgaan met boosheid, op je beurt wachten, voor jezelf opkomen of
samenwerken. In de gezinsklas is naast een behandelaar altijd iemand van school aanwezig, want een kind heeft
een probleem nooit alleen. In de gezinsklas gaat het over samenwerken tussen kind, ouder en school. We
onderzoeken met elkaar wat iedereen anders kan doen zodat het beter gaat in de klas.
In de gezinsklas wordt schoolwerk gemaakt en doen we oefeningen om deze vaardigheden te trainen (vaak in de
vorm van een spel of creatieve opdracht). Ook is er een oudergroep. Ouders praten dan een half uur met elkaar,
terwijl kinderen schoolwerk maken. De rest van de week worden de vaardigheden middels een beloningssysteem
gescoord in de klas door de leerkracht. Vanuit het sociaal team is het mogelijk om in de provincie Groningen mee te
doen met de gezinsklas. Voor meer informatie: www.madelies.nl/de-gezinsklasMet daarin ook een aantal linken
naar fragmenten van de gezinsklas in de media.Ook kun je altijd vrijblijvend contact opnemen met Marlies
Sparreboom of Joost Madern van Madelies via email of telefoon.www.madelies.nl/contact
Volgt u ons al op Facebook? Beide locaties.
De Theo Thijssenschool heeft vorig schooljaar, tijdens het circusproject, een Facebookpagina gelanceerd.
Via deze pagina houden wij u op de hoogte van alles rond evenementen; acties; projecten etc. die de Theo
Thijssenschool organiseert. Heeft u zelf leuke foto’s of filmpjes gemaakt tijdens een evenement? Mail deze naar
directie@theothijssenschool-sappemeer.nl. De mooiste foto’s en filmpjes delen we! Bekijk onze Facebookpagina
via www.facebook.com/theothijssenschoolhoogezand.

