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Kinderboekenweek 2017 

De 63e editie van de kinderboekenweek is dit jaar 
van 4 t/m 15 oktober. Het thema van de 
kinderboekenweek 2017 is griezelen, met als 
motto “Gruwelijk eng”! 
 
 
 
 
We zullen deze week in alle groepen extra 
aandacht besteden aan lezen en allerlei leuke en 
spannende activiteiten rondom lezen uitvoeren. 
Kinderen voor kinderen heeft weer een lied 
gemaakt over het thema griezelen. Leuk om 
samen de clip te bekijken en mee te dansen. 
Wij willen op school op woensdagmorgen 4 
oktober om 8.30 uur de kinderboekenweek 
openen met een griezelige modeshow. 
De kinderen mogen, als ze het leuk vinden, 
griezelig verkleed op school komen (er mogen 
geen maskers gedragen worden, dit is voor 
sommige kinderen net even té griezelig!). 
Ouders, opa’s en oma’s zijn van harte welkom om 
de mooi verklede kinderen over de “catwalk” te 
zien lopen. 
 
Wij hopen er een griezelig leerzame week van te 
maken! 
 

Sparen voor de schoolbieb 
Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna 
de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen 
graag het (voor)lezen van kinderboeken 
stimuleren en zouden het leuk vinden om samen 
met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit 
te breiden met de nieuwste, spannendste en 
leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er 
meedoen, hoe meer boeken we kunnen uitzoeken! 
 
Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 
 
• U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één of 
meerdere kinderboek(en) bij uw lokale Bruna 

winkel en levert de kassabon in op school. 
• Lever de kassabonnen vóór 1 november 2017 in 
op school. De school levert de kassabonnen in bij 
een Bruna winkel. 
• Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij 
elkaar op en de school ontvangt een waardebon. 
• De school mag t/m 16 december 2017 voor 
20% van het totale kassabonbedrag nieuwe 
leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. 
Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, 
want leesplezier creëren we samen! 
 
 
 
 
 

Data inloopochtenden/avonden 
Tijdens de informatieavond van 5 september is 
gesproken over vrije inloopochtenden én 
avonden. In het eerste schoolbericht van dit 
schooljaar heeft u alle data en tijden kunnen lezen. 
De eerste inloopochtend is: 
Dinsdag 10 oktober 2017 van 08.30 uur – 09.30 uur. 
Uiteraard staat de koffie en thee voor u klaar! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Emailadres school 
Momenteel worden er op school twee 
emailadressen gebruikt. Het spreekt voor zich dat 
dit niet altijd praktisch en handig is. Dat is de 
reden waarom er vanaf 1 december 2017 alleen 
nog maar wordt gewerkt met het emailadres: 
obstheothijssen@sooog.nl. Het hotmail adres zal 
vanaf dan niet meer gebruikt en gelezen worden.  
 

Nieuws van de ACTT 
De activiteitencommissie is bezig met het 
organiseren van een tweetal acties. Van 30 
oktober t/m 10 november een lege flessenactie 
voor Kika en van 22 november t/m 1 december 
een verkoopactie van vogelvoederpakketten. De 
opbrengst van de vogelvoederpakketten willen we 
gebruiken voor de aanschaf van nieuwe 
sportshirts. Noteer deze data alvast en wellicht 
kunt u vanaf nu alvast de lege flessen opzij leggen. 
Er volgt binnenkort meer informatie over de 
acties.  
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Nieuwe website 
Communicatie en informatie verstrekken richting 
ouders vinden wij als school heel belangrijk. U 
ontvangt regelmatig een schoolbericht, er zijn 
oudergesprekken, een informatieavond en we 
starten met vrije inloopochtenden en avonden. 
Daarnaast is het hebben van een frisse en actuele 
website niet meer weg te denken. Daarom hebben 
we besloten om dit schooljaar een nieuwe website 
te “bouwen”. Op dit moment wordt er druk aan 
gewerkt. Wanneer de nieuwe website de “lucht” 
in zal gaan is nu nog niet bekend. Uiteraard 
houden wij u op de hoogte.  
 

Staking gaat door 
Zoals u vanuit de media heeft kunnen vernemen, 
wordt op donderdag 5 oktober door het 
onderwijzend personeel gestaakt. Ook de Theo 
Thijssen zal aan deze landelijke actie meedoen en 
de deuren sluiten. We betreuren de overlast die dit 
eventueel veroorzaakt, maar willen we in de 
toekomst goed onderwijs blijven garanderen, dan 
zal er iets moeten veranderen.  
Hopelijk steunt u als ouder de staking. School en 
ouders hebben namelijk een gezamenlijk belang 
en dat is het best mogelijke onderwijs voor uw 
zoon/dochter. 
 
Dit betekent dus dat alle kinderen op 
donderdag 5 oktober vrij zijn! 
Meer informatie over de staking vindt u door op 
de volgende link te klikken: Staking 
basisonderwijs.   

 

 

 

 

Groep 1/2 doet mee aan 
kinderboekproject 

Medio 2018 betrekt het Ommelander Ziekenhuis 
in Scheemda een splinternieuw ziekenhuis.  
Als onderdeel van de feestelijkheden rond de 
verhuizing heeft het ziekenhuis samen met 
kinderboekenschrijver en meervoudig Zilveren 
Griffelwinnaar Tjibbe Veldkamp een 
kinderboekproject opgezet. Tijdens dit project 
wordt voor vier leeftijdsgroepen een verhaal 
gemaakt. De volgende kinderboekschrijvers 
respectievelijk illustratoren werken mee aan het 
project:  
 

 
• Bianca Antonissen en Tineke Meirink voor 
leeftijdsgroep 1-2 
• Gerlin de Lange en Marijke Klompmaker voor 
leeftijdsgroep 3-4 
• Rene Hoogschagen en Gerben Valkema voor 
leeftijdsgroep 5-6 
• Christel Koperberg en Madeleine van der Raad 
voor leeftijdsgroep 7-8 
 
Alle acht kennen zij de provincie goed: of omdat 
zij er of vandaan komen of omdat zij er reeds lang 
wonen. Basisscholen in de regio Noord- en Oost-
Groningen zijn benaderd met de vraag of zij 
belangstelling hadden om mee te doen aan het 
project. 29 basisscholen meldden zich aan en 
vervolgens zijn 16 scholen geselecteerd, die elk 
met één leeftijdsgroep gaan meedoen.  
 
Tijdens de Kinderboekenweek gaan de schrijvers 
op bezoek bij ‘hun’ school. Daar vertellen zij wat 
ze al bedacht hebben. Daarna kunnen de kinderen 
ideeën aandragen, karakters bedenken of 
gebeurtenissen verzinnen om het verhaal af te 
maken. Met deze inbreng maken de schrijvers 
samen met ‘hun’ illustrator het verhaal af.  
De vier verhalen worden uiteindelijk gebundeld 
tot twee kinderboeken: een boek met de verhalen 
van groep 1-4 en een boek met de verhalen van 
groep 5-8. 
 
Tijdens de officiële opening van het ziekenhuis in 
het najaar van 2018 wordt het eerste exemplaar 
van de boeken gepresenteerd. Daarvoor worden 
ook de leerlingen en leerkrachten die meededen 
aan het project uitgenodigd.  
Onze school is voor het project geselecteerd en 
op 12 oktober komt Bianca Antonissen op 
bezoek bij groep 1/2.  
 

Schoolfruit 
Goed nieuws! Odbs Theo Thijssen is één van de 
2971 basisscholen die mag meedoen aan EU-
Schoolfruit! 
 
Wat is EU-Schoolfruit? 
EU-Schoolfruit stimuleert kinderen samen 
fruit en groente te eten in de klas. We 
ontvangen 20 weken gratis schoolfruit voor 
alle leerlingen! 
Fruitlevering 
De schoolfruitleveringen starten in week 46 
(13 november t/m 17 november). De 
leveringen lopen t/m week 16 (16 t/m 20 april 
2018). Er zijn voor u als ouder geen kosten  
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aan verbonden. Wij krijgen fruit geleverd voor 
3 dagen. Op het moment van schrijven is nog 
niet bekend welke dagen dit zullen zijn. Zodra 
wij meer informatie ontvangen zullen wij u 
uiteraard informeren.  
 
Voordelen EU-Schoolfruit: 
- Het is gezond. Kinderen hebben elke dag 
minimaal 2 keer fruit en 150 gram groente 
nodig. Om dat te halen kunnen ze de 
eetmomenten op school niet missen.  
- Een gezonde school presteert beter. 
Leerlingen die gezond eten: zitten lekkerder in 
hun vel, krijgen minder snel griep, voelen zich 
fitter en leren makkelijker.  
- Gezond eten is besmettelijk. Zien eten, doet 
eten. Kinderen durven door EU-Schoolfruit 
meer soorten fruit en groente te proeven. 
 
Wat de leerlingen eten, is de verantwoordelijkheid 
van ouder(s)/verzorger(s), maar met het EU-
Schoolfruit- en groenteprogramma kan de school 
kinderen helpen om gezonder te leren eten en zo 
de basis te leggen voor een gezond leven. Wij zien 
in het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma een 
waardevolle investering in de gezondheid van de 
leerlingen nu én later als ze groot zijn. Het 
gezamenlijk eten van groenten en fruit is een 
effectieve en leuke manier om ze daarbij te 
helpen. 
 

Fietscontrole 
Woensdag 4 oktober komen er mensen van VVN 
(Veilig Verkeer Nederland) op school voor een 
fietsencontrole. Alle kinderen van groep 1 t/m 8 
mogen deze dag op de fiets naar school komen 
zodat hun fiets gekeurd kan worden. Hier zijn 
geen kosten aan verbonden is natuurlijk vrijwillig.  
 

Belangrijke data 
Woensdag 4 oktober Opening kinder-

boekenweek 
Woensdag 4 oktober Fietscontrole voor 

groep 1 t/m 8 
Donderdag 5 oktober Staking, alle 

kinderen vrij 
Maandag 30 oktober Start lege 

flessenactie voor 
KiKa (t/m 10 
november)  

Woensdag 22 november Start actie verkoop 
vogelvoeder-
pakketten (t/m      
1 december) 

 

Nieuwe leerlingen 
Wij verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen bij 
ons op school. Rosalinde (groep 1), Liselot  
(groep 1), Bas (groep 1) en Melanie (groep 3). 
Welkom op school en veel plezier op de Theo 
Thijssen! 
 
Daarnaast nemen we afscheid van  
twee van onze leerlingen. Fabien en  
Brennon gaan verhuizen en zullen  
niet meer bij ons op school komen.  
We wensen Fabien en Brennon veel  
plezier en succes op de nieuwe  
school.  


