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Spaaractie Jumbo 

Er kunnen nog steeds punten gespaard worden bij 
de Jumbo in Oude Pekela. De actie duurt nog 
t/m 21 november.  
Tussenstand (vrijdag 3 november 09.00 uur): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Schoolfonds en schoolreis 
Indien u geen automatische machtiging hebt 
afgegeven om het schoolfonds en de schoolreis 
automatisch af te laten schrijven, willen wij u 
vriendelijk verzoeken om dit zo snel mogelijk 
over te maken. Bij het overmaken van het 
schoolfonds en de schoolreis heeft u 
onderstaande gegevens nodig:  
Bankrekening: NL60 RABO 0143 1720 42  
T.n.v. ouderraad Theo Thijssenschool te Nieuwe 
Pekela o.v.v. naam kind en groep. 
 
Mocht u in termijnen willen betalen dan is dit 
alléén mogelijk indien u een automatische 
machtiging hebt afgegeven. Geeft u geen 
machtiging af dan verzoeken wij u vriendelijk de 
bedragen in één keer te betalen. Wilt u alsnog een 

machtiging afgeven dan kunt u de benodigde 
formulieren afhalen op school.  
 

KiVa 
Zoals u in eerdere schoolberichten heeft kunnen 
lezen, zijn wij inmiddels gestart met het anti-
pestprogramma KiVa. U vindt onderaan dit 
schoolbericht een extra brief met specifieke en 
uitgebreide informatie over dit programma. Naast 
deze algemene brief ontvangt u ook een specifieke 
brief (één brief voor de onderbouw groep 1 t/m 4 
en één brief voor de bovenbouw groep 5 t/m 8). 
Deze brief ontvangt u als los nieuwsbericht.  
 
Voor u als ouders is het handig en zinvol om de 
speciale oudergids omtrent KiVa te lezen. Hierin 
vindt u veel (extra) informatie rondom KiVa. De 
oudergids is te downloaden door op de volgende 
link te klikken: Oudergids  
 

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.  
 

Nationaal schoolontbijt 
Woensdag 8 november doen wij mee aan het 
Nationaal schoolontbijt. Het belang van een goed 
en gevarieerd ontbijt staat dan centraal. Meer 
informatie over dit project vindt u via deze link: 
Nationaal schoolontbijt.  
Wij vragen u om deze dag uw zoon/dochter een 
bord, beker en bestek mee te geven. Graag in een 
plastic tasje voorzien van naam. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.kivaschool.nl/ouders/mobile/index.html
mailto:obstheothijssen@sooog.nl
https://www.schoolontbijt.nl/
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Lege flessenactie (KiKa) 
Afgelopen maandag 30 oktober is de flessenactie 
voor KiKa gestart. Er worden al volop lege 
flessen op school gebracht, mooi en goed om te 
zien! Natuurlijk kunnen er nog veel meer flessen 
bij. Heeft u dus nog  
lege flessen, denkt u  
dan aan ons? Tot en  
met vrijdag 10  
november kunt u uw  
lege flessen inleveren  
op school. De  
opbrengst komt geheel  
ten goede aan KiKa. 
 
Op onderstaande foto staat Jens uit groep 8 met 
daarnaast zijn zelfgemaakte flyer. Hij gaat bij de 
deuren langs om lege flessen op te halen. De door 
Jens gemaakte flyer is op school gekopieerd en 
aan alle kinderen meegegeven.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de flyer wordt verwezen naar een filmpje van 
Renate Groenewold én staat een link waardoor 
geïnteresseerden op een website komen zodat ze 
een eventuele donatie kunnen doen. Door op de 
onderstaande link te klikken kunt u het filmpje 
bekijken én de website bezoeken om te doneren. 

Tussenstand vrijdag 3 november om 12.00 uur: 
€ 287,45 

 
Filmpje 
 
Website om te doneren 
 

 

Leerlingenraad 
In het vorige schoolbericht heeft u informatie 
kunnen lezen over de leerlingenraad. Inmiddels 
heeft de eerste vergadering plaats gevonden, 
samen met Janna (moeder van Eva en Ivo). De 
leerlingenraad bestaat uit de volgende kinderen: 
Groep 5: Thijs en Hendrik 
Groep 6: Mart en Jarne 
Groep 7: Vincent, Emma en Jennifer 
Groep 8: Milan en Denver 
 
Wij wensen deze kinderen veel plezier en succes 
in de leerlingenraad!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nieuwe leerling 

Na de herfstvakantie is Lavena bij ons in groep 1 
gekomen. Wij wensen haar veel plezier en succes 
op de Theo Thijssen! 
 

Belangrijke data 
Maandag 30 oktober Start lege 

flessenactie voor 
KiKa (t/m 10 
november) 

Woensdag 8 november Nationaal 
schoolontbijt 

Woensdag 8 november Voorleeswedstrijd 
groep 7/8 

Vrijdag 10 november Einde flessenactie 
Maandag 13 november Fietsochtend groep 

5/6 
Donderdag 16 november Groep 1/2 gaat 

naar Van Beresteyn 
Woensdag 22 november Start actie verkoop 

vogelvoeder-
pakketten (t/m      
1 december) 

https://youtu.be/aOVesdJg1UM
https://youtu.be/aOVesdJg1UM
https://www.actievoorkika.nl/lege-flessen-actie-theo-thijssenschool
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Belangrijke data deze maand: 
Week 44: start KiVa 

Beste ouders, 
Voor jullie ligt de eerste KiVa-nieuwsbrief! Vanaf 
2017 (week 44) werken we op de Theo 
Thijssenschool met het KiVa-programma. Wij 
hebben hiervoor gekozen omdat we er voor willen 
zorgen dat de school een fijne school is voor ieder 
kind. Met KiVa werken wij aan een veilig sociaal 
klimaat op school. Hoe wij dat doen? Daarover 
informeren we jullie graag middels deze 
nieuwsbrief.  

Met vriendelijke groet,  
Het KiVa-team 
 
 

Oudernieuwsbrief 
KiVa 

Samen maken we er  
een fijne school van! 

 
 

Nieuwe Pekela 

 
 

KiVa-thema’s  
 
Zowel in de onder- als in de bovenbouw werken we 
met KiVa vanuit tien thema’s. In elke nieuwsbrief 
staat het thema centraal, waaraan jullie kinderen de 
komende tijd gaan werken. We vertellen jullie elke 
maand wat we gaan doen, wat de kinderen gaan 
leren en welke oefeningen je thuis kunt doen.  
 
 
 
 

Odbs Theo Thijssen en KiVa! 

KiVa-regels 
 
Aan elk thema zit een KiVa-regel verbonden. Dit is de 
centrale boodschap van dat thema. De  regels samen 
vormen het KiVa-contract en deze hangt in elk 
klaslokaal. Het is belangrijk dat iedereen op school  
zich aan de regels houdt, zodat we er samen een fijne 
school van kunnen maken. Iedereen  ‘ondertekent’ het 
contract. Zo laten we zien  dat we ons steentje willen 
bijdragen aan een fijne groep! 
 

Wat is KiVa? 
KiVa is een programma voor de sociaal-

emotionele ontwikkeling van kinderen op de 
basisschool. KiVa richt zich op positieve 
groepsvorming en het verbeteren van de sociale 
veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep 
als geheel. Het motto van KiVa luidt dan ook: 

‘ Samen maken we er een fijne school van!’ 
Vind je het leuk om meer over KiVa te horen? Dan 
kun je je via de website van KiVa 
(www.kivaschool.nl) aanmelden voor de 
nieuwsbrief. KiVa houdt je dan op de hoogte van 
de ontwikkelingen op het gebied van KiVa en de 
Sociale veiligheid in het onderwijs! 


