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Jaarverslag Odbs Theo Thijssen 2019 – 2020
Dit schooljaar zijn we begonnen op 26 augustus 2019 met 71 leerlingen. Het lukt ons nog ieder
jaar om de Theo Thijssen met vier combinatiegroepen te laten draaien. Het afgelopen jaar hebben
we veel ondersteuning gehad van juf Monique (onderwijsassistent). Zij heeft de kinderen en het
team op een voortreffelijke manier geholpen. In het schooljaar 2020 – 2021 zal juf Monique niet
meer werkzaam zijn op onze school. Wij willen juf Monique bedanken voor haar inzet in het
afgelopen schooljaar.
De resultaten
Als hulpmiddel bij de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs wordt gebruik gemaakt van de
Cito-eindtoets. Met een score van 537,6 op de eindtoets basisonderwijs scoorden we in 2019
boven het landelijk gemiddelde. Vanwege het Corona virus is er in 2020 geen eindtoets
afgenomen. De resultaten van de afgelopen drie schooljaren op de Cito eindtoets:

Na analyse van de laatste cito eindtoets (van 2019) kan er geconcludeerd worden dat er op de
volgende onderdelen sterk is gescoord: opzoeken bij het lezen, schrijven, grammatica, spelling
werkwoorden, meten en meetkunde. Op het onderdeel geschiedenis scoren we wat lager dan
andere scholen in Nederland. Er is in de groep veel aandacht geweest voor de attitude bij het
leren. Goed lezen, nog een keer lezen, jezelf vragen stellen bij wat je leest, opzoeken wat je niet
weet.
De 9 leerlingen van groep 8 in schooljaar 2019 – 2020 stroomden uit naar:
Praktijkonderwijs
Basis beroepsgerichte leerweg
Kader beroepsgerichte leerweg
Theoretische leerweg (Mavo)
Havo
VWO

1
1
2
2
2
1

De leerlingen zijn vertrokken naar:
Ubbo Emmius in Stadskanaal
Dollard College in Oude Pekela
Parcival College in Groningen

5
3
1
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Terugblik sluiting scholen n.a.v. het Corona virus
Het schooljaar 2019 – 2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als een memorabel jaar. Lange tijd
heeft het Corona virus de wereld in zijn greep gehouden. De situatie en ontwikkeling van het
Corona virus hebben we in eerste instantie op afstand gevolgd. Uiteindelijk is het virus in Europa
gekomen en heeft ook in Nederland flink huis gehouden. Dit heeft er uiteindelijk voor gezorgd
dat op 16 maart 2020 alle basisscholen noodgedwongen gesloten werden. Een situatie waar geen
draaiboek voor klaar lag en wat ons allen is overkomen. Langzaamaan zijn we van thuisonderwijs
naar “50% onderwijs” gegaan en uiteindelijk weer naar volledige opening van de scholen. Dit is
niet zonder slag of stoot gegaan. Vele richtlijnen en protocollen hebben ertoe geleid dat een ieder
zich flink heeft moeten aanpassen. Het is dan ook een groot compliment voor kinderen, ouders
en leerkrachten wat we in deze maanden hebben weten te realiseren met elkaar. Op het moment
van schrijven van dit boekje is nog niet bekend hoe de situatie na de zomervakantie zal zijn.
Vanwege deze hele situatie hebben wij ervoor gekozen de kinderen een aangepast 3e rapport mee
te geven. Alle kinderen hebben een prachtig gedicht meegekregen:

Dalton
Het afgelopen schooljaar hebben wij gewerkt aan het verbeteren van de taakbrief. Tevens
verdiepen wij ons in een digitale taakbrief. Dit doen wij door ons te laten informeren door
klassenplan en collega’s te vragen die hier reeds mee hebben gewerkt. Wij hopen in de loop van
het schooljaar 2020 – 2021 de nieuwe taakbrief in te kunnen gaan zetten. De onderbouw heeft dit
jaar weer met portfolio’s gewerkt, het is de bedoeling dat de bovenbouw zich hier volgend
schooljaar bij aan gaat sluiten.
Wij hebben helaas dit jaar de daltonbijeenkomsten gemist in verband met corona, maar hopen
volgend jaar weer bijeenkomsten bij te kunnen wonen, om op deze manier ons daltononderwijs
te blijven vernieuwen. De eerste bijeenkomst is in september en gaat over didactisch coachen.
Daarnaast hebben wij in de school op de gang mooie banken gekregen, die het samenwerken
tussen de kinderen bevorderen. Zij mogen hier zelfstandig samenwerken aan het werk. Verder
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heeft de schoolcoördinator, Simon van der Werff, de cursus voor daltonleidinggevenden gevolgd.
In deze cursus ligt de nadruk op het daltoniseren van je leiderschapsstijl en het verder
ontwikkelen en uitdragen van de daltonvisie. Hij heeft nu het officiële NDV-certificaat voor
daltonleidinggevenden.
Tenslotte willen wij volgend jaar graag een groot project organiseren, waarin de aspecten van het
daltononderwijs sterk naar voren komen.
Pensioen
Aan het eind van het schooljaar 2019 – 2020 nemen we helaas ook afscheid van een
gewaardeerde collega. Korrie heeft ervoor gekozen om met pensioen te gaan. Vele jaren heeft ze
in het onderwijs gewerkt en de administratie voor onder andere de Theo Thijssen voortreffelijk
gedaan. De komende jaren gaat ze van haar meer dan welverdiende pensioen genieten. Namens
het team, de ouders en de kinderen willen wij Korrie enorm bedanken voor haar geweldige inzet
en betrokkenheid. We wensen haar een fijn pensioen en wij hopen dat ze vooral heel veel leuke
dingen gaat doen.
Continurooster
In het schooljaar 2019 – 2020 hebben we het proces tot invoering
van een continurooster afgerond. Dit heeft ertoe geleid dat we
vanaf schooljaar 2020 – 2021 gaan werken met een continurooster.
Door middel van een informatieavond en een enquête hebben we
alle ouders geïnformeerd en de mogelijkheid gegeven hun stem uit
te brengen. De uitslag van de enquête was helder. Liefst 61 van de
63 stemmen waren positief en voor invoering van een
continurooster. Een meerderheid van ruim 96%. Ook konden
ouders hun mening geven over een korte woensdag of vrijdag. De meerderheid heeft gekozen
voor een korte vrijdag.
We kijken terug op een goed proces waarbij we vanaf het begin in goed overleg zijn geweest met
de MR. Door intensieve samenwerking met de MR is er uiteindelijk een wijziging in de
schooltijden gekomen, welke breed gedragen wordt door de ouders. Wij willen langs deze weg
nogmaals alle ouders bedanken voor hun betrokkenheid en inzet rondom de wijziging van de
schooltijden.
Clustering
Sinds 1 augustus 2014 maakt de Theo Thijssen onderdeel uit van een cluster van vier scholen. In
het schooljaar 2019 – 2020 is er een wijziging geweest in dit cluster. Obs Drieborg heeft het
cluster verlaten, maar het cluster werd aangevuld met twee scholen. Vanaf het schooljaar 2019 –
2020 bestaat cluster 5 uit de volgende scholen: obs De Linde in Nieuwe Pekela, odbs Theo
Thijssen in Boven Pekela, obs De Tweemaster in Winschoten, obs De Bouwsteen in
Finsterwolde en obs De Uilenburcht in Beerta. De scholen van ons cluster werken op
verschillende terreinen nauw samen. Ons cluster staat onder leiding van Annet Wortelboer
(clusterdirecteur).
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Schoolplan en peuterspeelzaalgroep “De Tijgers”
Elke 4 jaar is een school in Nederland verplicht een schoolplan te schrijven. Hierin worden de
doelen van de school voor de komende 4 jaar vastgelegd. Het nieuwe schoolplan is geschreven
voor de periode 2019 – 2023. Eén van de doelen in het nieuwe
schoolplan is om de Theo Thijssen door te ontwikkelen tot een
(Integraal) Dalton Kindcentrum. In het kort is een IKC een plek
waarin basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal
inhoudelijk en organisatorisch samenwerken. Hierdoor is het
voor kinderen makkelijker om zich in een ononderbroken lijn te
ontwikkelen. Vanaf schooljaar 2020 – 2021 zullen wij starten met
peuterspeelzaalgroep “De Tijgers”. Dit is de eerste zichtbare stap
richting de ontwikkeling tot een Dalton Kindcentrum.
Vanzelfsprekend gaat deze ontwikkeling in het schooljaar
2020 – 2021 verder en zullen wij u blijven informeren.
Vakleerkracht gymnastiek en muziek
In het schooljaar 2019 – 2020 konden wij weer gebruik maken van diverse vakleerkrachten. Zo
hebben de groepen 1 t/m 8 één keer in de week gymnastiekles gekregen van een vakleerkracht
gymnastiek. Het team heeft ervoor gekozen om vanuit de werkdrukmiddelen te kiezen voor een
vakleerkracht gymnastiek. Ook voor het schooljaar 2020 – 2021 hebben we een deel van de
werkdrukmiddelen ingezet om te kunnen voorzien in een vakleerkracht gymnastiek.
Daarnaast heeft de school subsidie aangevraagd én toegekend gekregen voor muziekonderwijs.
Met deze subsidie regeling zijn we in staat om tot en met het schooljaar 2020 – 2021 alle groepen,
één keer in de twee weken muziekles te geven. Deze muziekles wordt door een vakleerkracht
muziek gegeven. Daarnaast is er inmiddels een deel van de subsidiegelden besteed aan de
aanschaf van nieuwe muziekinstrumenten. Door beide vakleerkrachten in te zetten zijn we in
staat een kwaliteitsimpuls aan ons bewegings- en muziekonderwijs te geven.
Veiligheid rondom school en brigadieren
De veiligheid van u en uw kind(eren) vinden wij ontzettend belangrijk. Met name het verkeer
wordt steeds drukker. In de buurt van school is sprake van veel landbouwverkeer en dus grote
machines. Mede hierdoor maken wij gebruik van brigadiers. Deze brigadiers staan voor en na
schooltijd bij de brug om ervoor te zorgen dat een ieder veilig kan oversteken. De tijden waarop
de brigadiers er staan: 08.15 uur – 08.25 uur en van 14.00 uur – 14.10 uur (op vrijdag van 12.30
uur – 12.40 uur). Elk jaar organiseert de school hiervoor een cursus voor (nieuwe) ouders. Het
brigadieren gebeurt altijd door één ouder en één leerling van groep 7 of 8. Ook de leerlingen
krijgen elk jaar een cursus. Door de ACTT wordt een rooster gemaakt en ouders worden
hiervoor ingedeeld. U kunt een voorkeur aangeven. Geeft u geen voorkeur aan, dan wordt u
ingepland. De veiligheid van de kinderen is immers een gezamenlijk belang en hier dragen we een
gezamenlijke verantwoordelijkheid voor.
Zo vragen wij u ook om de auto’s niet direct voor school te parkeren, maar aan de overkant van
de straat. Dit is wellicht even een stukje verder lopen, maar zal de verkeersveiligheid doen
verbeteren. Voor verdere vragen rondom de verkeersveiligheid en het brigadieren kunt u ons
gerust opzoeken en wij zullen uw vragen dan beantwoorden.
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Sociale veiligheid – KiVa
Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen zijn we als school
verantwoordelijk voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Een school moet een
veilige plek zijn. Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker zijn. Een veilige
omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is.
Incidenten zoals ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan
door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van
pestgedrag.
Het bijdragen aan sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen de school.
In de alledaagse routine dienen alle medewerkers en alle leerlingen bij te dragen aan een veilige
leeromgeving waarin grensoverschrijdend gedrag tijdig wordt gesignaleerd en gecorrigeerd. Het
dagelijks managen van veiligheid omvat uiteenlopende taken en activiteiten. Om dat zo doelmatig
mogelijk te doen is er een veiligheidscoördinator aangesteld. Juf Janette de Vries is het centrale
aanspreekpunt voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen voor sociale veiligheid. Zij
is de bewaker van de uitvoering van veiligheidsbeleid in de school.
De taken van de veiligheidscoördinator:
- Handelt adequaat bij alle vormen van pesten.
- Is in staat tot uitvoering van effectieve, preventieve activiteiten.
- Sociale veiligheid binnen groepen kinderen monitoren.
- Ondersteunt en adviseert collega’s bij actuele pestsituaties.
- Adviseert inzake beslissingen bij pesten en incidenten.
- Kan weloverwogen keuzes maken uit aanwezige anti pestprogramma’s.
Aangezien we sociale veiligheid van essentieel belang vinden om zorg te kunnen dragen voor een
veilig leef- en leerklimaat, heeft het team zich geschoold in KiVa. KiVa is een preventief
programma en zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de
sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en
dus niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘samen maken wij er een
fijne school van!’. KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor
leuk of fijn en het betekent tevens ‘leuke school’. Naast het programma, bevat het programma
een meetinstrument om het welbevinden van de leerlingen en de groepssfeer in beeld te krijgen
en zodoende te kunnen verbeteren. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan
de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op school.
Vanaf juli 2020 zijn wij een gecertificeerde KiVa school!
In het schooljaar 2020 – 2021 zullen we verder gaan met het KiVa programma in alle groepen.
Vooral de eerste weken zijn hierbij cruciaal. In de eerste 6 weken vormt een groep zich en
probeert elk individu zijn of haar plaats in de groep “op te eisen”. Dit is een belangrijk proces in
het vormen van een fijne groep. KiVa helpt ons én de kinderen hier bij. Deze 6 weken noemen
wij ook wel de “Gouden weken”.
Snappet
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 werken wij met Snappet. Destijds alleen in groep 6. Vanaf het
schooljaar 2018 – 2019 werken de groepen 5 t/m 8 met Snappet. De kinderen werken op speciale
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Snappet-tablets. Snappet is lange tijd groot voorloper geweest in deze techniek en manier van
werken. Inmiddels zijn vele bedrijven en “methode schrijvers” ook zover dat ze “hetzelfde” doen
als Snappet. In het schooljaar 2020 – 2021 stoppen wij met het werken met Snappet. We gaan
werken met een nieuwe rekenmethode: Pluspunt 4. De groepen 3 t/m 7 zullen de digitale versie
van deze methode afnemen. Alle kinderen gaan werken met een chromebook. Groep 8 blijft wel
gebruik maken van Snappet. Dit wordt geadviseerd door de uitgeverij en dit advies volgen wij op.
Ouderportaal – Mijn School
In het schooljaar 2018 – 2019 zijn wij gestart met een ouderportaal genaamd
“Mijn School”. Deze app wordt door de school als primaire bron van
communicatie gebruikt. Hier komt alles op te staan wat u als ouder over de
lopende zaken op school moet weten. Ook gebruiken we dit middel om u
spoedberichten te sturen. Bijvoorbeeld wanneer een leerkracht ziek is en er
geen vervanging is waardoor kinderen vrij zijn. U heeft als ouder alleen
toegang tot zaken die betrekking hebben op de groep waar uw kind in zit of
algemene zaken. Het kan zijn dat u andere zaken ziet dan een ouder die
kinderen in een andere groep heeft. Ook komen hier de foto’s op te staan die tijdens schoolse
activiteiten gemaakt worden. U kunt de ouderapp via de website openen
(https://10bg01.mijnschool.nl/mijnschool/index.html), maar ook als app op uw mobiele
telefoon of tablet zetten. U ontvangt 3 x per week een mail met daarin een update van alles wat er
die week is toegevoegd (indien er niks is toegevoegd ontvangt u ook geen mail).

Versie: juli 2020

Pagina 7 van 13

Jaarboekje Odbs Theo Thijssen

Schooljaar 2020 – 2021

Contactgegevens
School

Bestuur

Odbs Theo Thijssen

Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen

H.B. Hulsmanstraat K 8 b

Postadres: Postbus 65, 9670 AB Winschoten

9663 TP Boven Pekela

Bezoekadres: Huningaweg 8, 9682 AB Oostwold

T: 0597 – 64 68 91

T: 0597 – 45 39 80

E: obstheothijssen@sooog.nl

E: info@sooog.nl

W: www.basisschool-theothijssen.nl

W: www.sooog.nl

Cluster directeur:

Annet Wortelboer

Adjunct-directeur:

Simon van der Werff

Nevenvestigings-/Daltoncoördinator:

Janette de Vries

Intern Begeleider:

Gerry Hofsteenge

Leerkrachten:

Janette de Vries

(groep 1/2)

Karin Stikfort

(groep 3/4)

Kirsten Kruise

(groep 5/6)

Dilan Cornelisse

(groep 5/6)

Renate Oosterhuis

(groep 7/8)

Bram Koerts

(GVO)

Sven Oost

(gymnastiek)

Maria Kodde

(muziek)

Vakleerkrachten:

Administratief medewerkster:

Judith Poortinga

Schoolschoonmaak:

Afeer
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Externe vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen:
Bureau vertrouwenspersonen
Hobbemastraat 14
8932 LB Leeuwarden
Tel: 058 – 74 40 022
Interne klachtencommissie (IKC):

Landelijke klachtencommissie(LKC):

SOOOG
t.a.v. IKC
Postbus 65
9670 AB Winschoten

Onderwijsgeschillen
t.a.v. LKC
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Tel: 030 – 28 09 590

Meldpunt Vertrouwensinspecteurs van de Onderwijsinspectie: klachtmeldingen over seksuele
intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: 0900 – 1113111 (lokaal tarief).
GGD:
Algemeen

050 – 36 74 177

Centrum voor Jeugd en Gezin Pekela:
De schoolmaatschappelijk werker (J. de Jonge) is te bereiken op telefoonnummer:
0597 – 64 50 00 of 06 – 15 95 75 23. De sociaal verpleegkundige (L. Herder) is te bereiken op
telefoonnummer: 0598 – 69 44 31.
Vertrouwenspersoon en contactpersoon Klachtencommissie van de eigen school:
Simon van der Werff
Medezeggenschapsraad:
Oudergeleding:
Martin Glazenborg
Gerard Jacobs
Bas Hoving
Marjan Heeres
Sanne Haveman

Personeelsgeleding:
Janette de Vries
Renate Oosterhuis
Hilda Wildeman
Tiebinus Koets
Greetje Brul

De medezeggenschapsraad bestaat uit leden van de hoofd- en nevenvestiging. Naast de MR is er
ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschapsraad binnen SOOOG. De vergaderingen en de
vastgestelde notulen zijn openbaar en op te vragen via SOOOG email: info@sooog.nl.
Activiteitencommissie:
Oudergeleding:
Ingrid de Wijk – voorzitter
Gea Luth – penningmeester
Deanca Schippers
Paula Keuter
Karin Smit
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Ziek melden?
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Wij verwachten dat u uw kind vóór schooltijd ziek
meldt: telefonisch tussen 08.00 uur en 08.25 uur op telefoonnummer: 0597 – 646 891.
Protocol voorkoming lesuitval
De hieronder beschreven stappen zijn school specifiek (maatwerk per school) en een aanvulling
op de notitie “Protocol voorkoming lesuitval”.
1. Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot het volgende over gaan: Om de
kwaliteit van de lessen te waarborgen, worden er geen groepen gecombineerd. We kunnen de
ouders (van alle betrokken leerlingen) hierdoor mogelijk niet tijdig ‘schriftelijk’ op de hoogte
stellen van het invallersprobleem. Dit wordt uiteraard zo snel als mogelijk gedaan. De betreffende
groep zullen wij thuislaten, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie rond het uitvallen van
lesuren (dus gebruikmakend van de beschikbare margeuren) met daarbij de volgende afspraken:
In eerste instantie voor een periode van maximaal een dag. De ouders worden schriftelijk op de
hoogte gesteld over het vervolg, indien de afwezigheid langer duurt dan 1 dag.
2. Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar huis
gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op te vangen.
3. Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot het
naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week (wisselsysteem).
Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te blijven. Dit doen wij om
zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en lesuitval te minimaliseren. We zullen
hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de afwezigheid schriftelijk melding van maken naar
alle betrokken ouders.
4. Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en is opgenomen in de schoolgids. Alle ouders
kunnen zo op de hoogte zijn van dit beleid.
Jeugdsportfonds Groningen
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als er in het gezin niet
voldoende geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. U kunt
zich melden bij de contactpersoon op onze school: Simon van der Werff.
Hij vult samen met u het inschrijvingsformulier in via de computer.
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Algemene informatie
Overzicht groepen en hun leerkracht(en)
Leerkracht

Werkdag

Groep

Juf Janette de Vries

Maandag t/m vrijdag

1/2

Juf Karin Stikfort

Maandag t/m vrijdag

3/4

Juf Kirsten Kruise

Maandag en woensdag t/m vrijdag

5/6

Meester Dilan Cornelisse

Maandag

1 t/m 8

Dinsdag

5/6

Maandag t/m vrijdag

7/8

Juf Renate Oosterhuis

Schooltijden voor groep 1 t/m 8
Dag

Schooltijd

Maandag

08.30 uur – 14.00 uur

Dinsdag

08.30 uur – 14.00 uur

Woensdag

08.30 uur – 14.00 uur

Donderdag

08.30 uur – 14.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.30 uur

De ochtendpauze van groep 1 t/m 8 is 15 minuten van 10.15 – 10.30 uur. De eerste “bel” gaat
om 08.25 uur om de kinderen de gelegenheid te bieden naar het toilet te kunnen gaan, zodat de
lessen om 08.30 uur van start kunnen gaan. De middagpauze is van 12.00 uur – 12.15 uur (eten in
de klas) en van 12.15 uur – 12.30 uur (buiten spelen).
Gymnastiek
De groepen 1 en 2 gaan elke dag voor gym en/of spel/dans naar de gymzaal. Er wordt gegymd in
hemd en onderbroek en gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. Wilt u de schoenen van
naam voorzien? Voor groep 3 t/m 8 is het verplicht om te gymmen in korte broek met t-shirt,
een gympakje mag ook. In verband met wratten is het verplicht voor deze kinderen om
gymschoenen aan te doen. Vanaf groep 5 is er de mogelijkheid om zich na de gymles te douchen.
Er mogen geen sieraden worden gedragen tijdens de gymles. Oorbellen die niet uit kunnen,
dienen te worden afgeplakt.
Gymnastiekrooster
Groep

Groep 1/2

Maandag

Ochtend en middag

Dinsdag

Ochtend
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Ochtend

Ochtend

Ochtend

In het schooljaar 2020 – 2021 beschikken wij weer over een vakleerkracht gymnastiek (vanuit de
werkdrukmiddelen). Meester Sven zal deze lessen één keer per week verzorgen (elke donderdag).
De groepen 1 t/m 8 krijgen dan een gymles van een vakleerkracht gymnastiek.
Het LOT
Op de Theo Thijssen hebben we een luizen opsporing team, bestaande uit een aantal ouders. Zij
controleren na elke vakantie de haren van alle kinderen en leerkrachten op luizen en neten.
Indien bij een kind luizen en/of neten zijn gevonden, worden alle kinderen van diezelfde groep
na een week opnieuw gecontroleerd. De ouders van een kind met luizen worden telefonisch door
de adjunct-directeur op de hoogte gesteld en er wordt verwacht dat het betreffende kind z.s.m.
wordt opgehaald van school. Alle kinderen van de betreffende groep krijgen een brief mee naar
huis.
Ouderbijdrage
Het schoolfonds (= vrijwillige ouderbijdrage) bedraagt voor 2020 – 2021: €20,00 per jaar. Het
bedrag van de schoolreizen is afhankelijk van de bestemming.
Groep

Schoolreis

Schoolfonds

Totaal

Termijnbedrag

1 en 2

€ 26,-

€ 20,-

€ 46,-

€ 11,50,-

3 t/m 6

€ 28,-

€ 20,-

€ 48,-

€ 12,-

7 en 8

€ 85,-

€ 20,-

€ 105,-

€ 26,25,-

Bankrekening: NL60 RABO 0143.1720.42 t.n.v. ouderraad Theo Thijssenschool te Nieuwe
Pekela, met vermelding van naam kind en groep.
Eerste termijn:

2 oktober

Tweede termijn:

2 december

Derde termijn:

2 februari

Vierde termijn:

2 april

In verband met de beperking van de administratieve beslommeringen heeft het onze voorkeur
dat u de school machtigt het verschuldigde bedrag voor het schoolfonds en de schoolreis van uw
rekening te mogen afschrijven. Indien u bezwaar heeft tegen automatische incasso, dient u het
bedrag ineens te voldoen voor 1 januari.
Heeft u vragen?
Voor vragen kunt u in eerste instantie altijd terecht bij de leerkracht van uw zoon/dochter.
Mochten er vragen zijn waar de leerkracht u onvoldoende antwoord op kan geven, dan kunt ook
altijd contact opnemen met Simon van der Werff en/of Janette de Vries.

Versie: juli 2020
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