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Mijn School
Na een succesvolle informatieavond over Mijn
School, zijn we inmiddels gestart met dit
ouderportaal. Iedereen heeft inloggegevens
ontvangen en kan een account aanmaken. Indien
er zich problemen voordoen, dan horen wij dit
natuurlijk graag. Simon is donderdag 15 en vrijdag
16 maart van 08.30 uur – 09.30 uur op school om
te helpen en vragen/onduidelijkheden te
beantwoorden. Mochten deze data en tijden niet
uitkomen dan kunt u natuurlijk ook gerust mailen
of bellen.
Onze verwachtingen van Mijn School zijn hoog.
Hopelijk die van u ook en helpt dit ouderportaal
om u nog beter en sneller te kunnen informeren.

Rapportgesprekken
Maandag 19 maart hebben wij weer rapportgesprekken. Hiervoor heeft u inmiddels een
uitnodiging met datum en tijd gekregen. Vrijdag
23 maart om 12.00 uur krijgen de kinderen de
rapporten mee naar huis. Een spannend moment.
Naast de resultaten ontvangen ook alle kinderen
een nieuw rapport! Wij zijn enthousiaste over dit
nieuwe en eigentijdse rapport. U hopelijk ook!

In het allereerste schoolbericht van dit schooljaar
heeft u kunnen lezen dat het speeltoestel gekeurd
is. Op sommige onderdelen is actie vereist. Een
aantal van deze acties zijn al ingezet. Voor een
aantal acties hebben wij uw hulp nodig. Eén van
de vereiste acties heeft betrekking op de
zandbakken. Hier zit geen “bodem” in. Dit moet
wel. Concreet betekent dit dat we het zand eruit
moeten halen, tegels op de bodem moeten leggen
en het zand er weer in moeten scheppen. Voor
het aanmaken van de bodem zijn wij nog op zoek
naar tegels van 30 x 30. We hebben al een heel
aantal gratis tegels kunnen krijgen, maar nog niet
voldoende. We hebben ongeveer nog 125 nodig.
Daarnaast willen we graag het plein rondom de
personeelskamer (is nu “grind”) betegelen. Ook
hiervoor zijn we op zoek naar tegels van 30 x 30
(ongeveer 150). Heeft u tegels liggen en indien
school deze mag gebruiken, zou u dit dan door
willen geven aan Simon? Wij zijn ook best bereid
om de tegels bij u op te komen halen. Wij zijn
overigens blij met alle tegels dus heeft u er
minder, dan is dat ook prima.
Rond mei/juni gaan we aan de slag en wij zouden
dan ook graag gebruik willen maken van uw hulp.
Immers: vele handen maken licht werk. Zodra we
een datum hebben zullen wij deze met u
communiceren.

Grote Rekendag
Op woensdag 28 maart doen we met alle groepen
mee aan de Grote Rekendag. Meer informatie
over deze Rekendag vindt u door hier te klikken.
Hiervoor zijn we op zoek naar verhuisdozen, wc
rolletjes en ongeveer 25 tot 30 schoenendozen.
Deze spullen mogen bij de leerkracht van uw
zoon/dochter worden ingeleverd.

Vakantierooster 2018 – 2019
Het vakantierooster voor het schooljaar 2018 –
2019 is vastgesteld. Het vakantierooster is te
vinden in Mijn School. Voor de volledigheid vindt
u onderaan dit schoolbericht ook nog het
vakantierooster 2018 – 2019.

Voorlezen in het Gronings
Op donderdag 29 maart wordt er
in alle groepen voorgelezen in het
Gronings. Jan en Ica Schreuder
komen langs en zullen alle groepen
bezoeken om voor te lezen.

Margedag
Woensdag 21 maart is de school gesloten. Het
team heeft dan een margedag. Alle kinderen zijn
deze dag vrij.

Paasspelletjes

Vrijdag 30 maart (= Goede Vrijdag – gewone
schooldag) gaan de kinderen eieren zoeken en
zullen er Paasspelletjes georganiseerd worden. Dit

Schoolbericht o.d.b.s. Theo Thijssen

alles wordt geregeld en georganiseerd door de
ACTT.

Ik ben Welkom
Op donderdag 22 maart openen we onze deuren
van 08.30 uur – 16.30 uur. Het motto van de
week van het openbaar onderwijs is “Ik ben
Welkom”. Wij openen onze deuren voor nieuwe
ouders zodat ze de sfeer op school eens kunnen
“proeven” en kunnen kennismaken.

Flyer van Beresteyn
Als bijlage bij dit schoolbericht ontvangt u een
flyer van van Beresteyn.

Belangrijke data
Maandag 19 maart
Woensdag 21 maart
Vrijdag 23 maart
Donderdag 29 maart
Vrijdag 30 maart
Maandag 2 april
Woensdag 4 april
Donderdag 5 april
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