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Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer bijna 
twee weken bezig. Hopelijk kan iedereen 
terugkijken op een prettige en fijne 
zomervakantie.  
Op school wordt inmiddels al weer hard gewerkt. 
Daarnaast is er een aantal nieuwe gezichten op 
school. Juf Kirsten (groep 5/6), juf Anita 
(onderwijsassistent) en meester Simon 
(schoolcoördinator) zijn nieuw op school. Juf 
Kirsten en meester Simon hebben zich tijdens de 
informatieavond van dinsdag 5 september 
voorgesteld. Het was fijn om te zien dat er bij 
deze informatieavond zoveel ouders aanwezig 
waren! 
 

Data inloopochtenden/avonden 
Tijdens de informatieavond van 5 september is 
gesproken over vrije inloopochtenden én 
avonden. Dit is geheel vrijwillig en wil het team 
aangrijpen om (school)ontwikkelingen, nieuws en 
informatie te geven en te bespreken. Uiteraard 
kunt u als ouder/verzorger ook vragen stellen en 
punten aandragen. Bij de inloopochtenden en 
avonden zal in ieder geval Simon v.d. Werff 
aanwezig zijn. Daarnaast zal Annet Wortelboer 
(clusterdirecteur) incidenteel aanschuiven en één 
of meerdere leerkrachten. De data voor dit 
schooljaar: 
10 oktober 2017  08.30 uur – 09.30 uur 
12 december 2017  19.30 uur – 20.30 uur 
6 februari 2018  08.30 uur – 09.30 uur 
10 april 2018   19.30 uur – 20.30 uur 
19 juni 2018   08.30 uur – 09.30 uur 
Uiteraard staat de koffie en thee voor u klaar! 
 
 
 
 
 
 
 

 

Margedag 
Vrijdag 29 september zijn alle kinderen vrij. Het 
team gebruikt deze dag om zich te laten scholen 
in KiVa. Meer informatie over dit programma 
vindt u door op de volgende link te klikken: KiVa 
 

 
 
 
 

Emailadres school 
Momenteel worden er op school twee 
emailadressen gebruikt. Het spreekt voor zich dat 
dit niet altijd 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. 
 

Luizencontrole 
Regelmatig worden de kinderen op school 
gecontroleerd op hoofdluis. Deze controle wordt 
door ouders gedaan. Wij zijn op zoek naar 
vaders/moeders die incidenteel willen helpen bij 
de luizencontrole zodat er voldoende ouders zijn 
om te controleren. U kunt zich hiervoor melden 
bij juf Janette. 
 
Het hebben van luizen is vervelend en kan soms 
een hardnekkig probleem zijn. Indien er bij uw 
zoon/dochter luizen en/of neetjes worden 
geconstateerd zullen de ouders op de hoogte 
gebracht worden van het luizenprobleem. Ouders 
dienen dan hun kind(eren) net zo lang te 
behandelen totdat het probleem verholpen is. 
Deze behandeling is nodig om te voorkomen dat 
het probleem zich verder uitbreid in de school. 
Na een week zal uw kind(eren) opnieuw 
gecontroleerd worden. Mocht het probleem niet 
opgelost zijn dan worden de ouders wederom 
direct op de hoogte gebracht.   
 
Er zijn twee manieren om hoofdluis te 
behandelen; dmv alleen kammen met luizenkam 
of kammen met luizenkam in combinatie met een 
antihoofdluismiddel. Dit 14 dagen lang. Meer 
informatie kunt u vinden via de website van de 
GGD: Informatie hoofdluis. 
 
Op school controleren de luizenmoeders  
met een kam die gekocht is bij de  
Kruidvat en zijn werk goed doet.  
  

http://www.kivaschool.nl/
mailto:obstheothijssen@sooog.nl
http://rivmtoolkit.nl/Onderwerpen/Hoofdluis
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Speeltoestel 
Het grote speeltoestel is weer gekeurd. Op 
sommige onderdelen zijn acties vereist en 
hiervoor willen wij graag de hulp inschakelen van 
een aantal handige vaders. Op dit moment is er 
nog geen datum en tijd bekend, maar zodra dit 
bekend is hopen wij dat een aantal vaders bereid 
is ons te helpen met het “repareren” van het 
speeltoestel.  
 

Overblijven 
Onze school biedt als extra service de 
mogelijkheid om over te blijven. Het gebeurt af 
en toe dat kinderen overblijven omdat ze het 
“leuk en gezellig” vinden. Daar zijn wij natuurlijk 
hartstikke blij mee en vinden wij fijn om te horen. 
Toch willen wij benadrukken dat overblijven 
bedoeld is voor kinderen die geen mogelijkheid 
hebben om tussen de middag thuis te eten. Zou u 
hier rekening mee kunnen houden? 
 
 
 
 
  

Staking 
Zoals u wellicht al vanuit de media heeft kunnen 
vernemen, wordt op donderdag 5 oktober door 
het onderwijzend personeel in heel Nederland 
gestaakt. Ook de Theo Thijssen zal aan deze 
landelijke actie meedoen en de deuren sluiten. We 
betreuren de overlast die dit eventueel 
veroorzaakt, maar wij willen in de toekomst goed 
onderwijs blijven garanderen. Er zal iets moeten 
veranderen en er zal een signaal aan de landelijke 
politiek afgegeven moeten worden. Deze staking 
is een vervolg op de prikactie die vorig schooljaar 
plaats heeft gevonden. 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.   

 

 

 

 

Muziekles 
Beste ouders/verzorgers, 
 
De kinderen van alle groepen 5 en 6 in Nieuwe, 
Oude en Boven Pekela hebben 
wekelijks muziekles in de klas. Op een initiatief 
van de Stichting Muzikaal Pekela verzorg ik als 
gastdocent deze muzieklessen. We zingen, 
luisteren naar muziek, leren over notenschrift en 
gebruiken muziekinstrumenten in de lessen. De 
bedoeling is om de leerlingen in deze twee jaar 
een goede basis aan muzikale vaardigheden en 
kennis te laten verwerven. 
 
Op de site http://www.muziekyes.nl/ kunt u 
meer informatie over mij en mijn werk als 
muziekdocent vinden. Op de kids pagina vindt u 
een aantal links waarmee ook thuis materiaal uit 
de muziekles te bekijken en luisteren is. In de 
loop van het schooljaar voeg ik actuele filmpjes en 
luisterfragmenten toe. 
 
Ik hoop dat elke leerling geniet van de muziek-
lessen en dat we samen het beste in uw kind naar 
boven halen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Maria Kodde 
 

Brigadieren 
Bij dit schoolbericht is een extra bijlage 
toegevoegd op verzoek van de ACTT. In deze 
brief wordt u gevraagd in te vullen op welke 
dagen u kunt brigadieren, zodat de ACTT een 
schema kan maken. De briefjes krijgen de 
kinderen ook op papier mee zodat u de strookjes 
weer in kunt leveren.  
 

Belangrijke data 
Vrijdag 29 september Margedag, alle 

kinderen vrij 
Donderdag 5 oktober Staking, alle  
 kinderen vrij 
 

Nieuwe leerlingen 
Wij verwelkomen een aantal nieuwe leerlingen op 
onze school. Anne (groep 1), Alexia (groep 2), 
Hugo (groep 2), Wout (groep 3), Frank (groep 5), 
Mart (groep 6) en Niek (groep 8). Welkom en veel 
plezier op de Theo Thijssen! 
  

https://www.pofront.nl/
https://www.pofront.nl/
http://www.muziekyes.nl/
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Naschoolse activiteiten 
Komende woensdagen zijn er allerlei activiteiten voor de leerlingen van Obs De Linde en Odbs Theo 
Thijssen in Sporthal de Spil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groep 1 t/m 4 van 13.30 uur tot 14.30 uur 
 
Groep 5 t/m 8 van 14.30 uur tot 15.30 uur 
 
Kom gewoon langs! Je hoeft je niet aan te melden. Deelname = Gratis 
 
  

20 september 2017 10 Tellen in de Rimboe  

27 september 2017 Judo van Wouter Meijer 

4 oktober 2017 Het grote Brandweer spel  

11 oktober 2017 Bootcamp 

18 oktober Smashbal 

1 november 2017 Beeball (honkbal voor kids)  

8 november Slacklinen & Klimmen & Klauteren 

15 november 2017 Midgetgolf (in de zaal)  

22 november Dynamic Tennis  

29 november 2017 Sinterklaas activiteit  
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Beste ouder(s), 
 
 
Zoals u weet brigadieren ouders met kinderen van groep 7 & 8 bij school.      
 
Van u, als ouder, willen we weten op welke dagdelen u beschikbaar bent om te brigadieren. 
                 
We vragen u om onderstaand rooster in te vullen en bij de juf  weer in te leveren. Dan zult 
u ingeroosterd worden in het nieuwe schema. Dat krijgt uw kind dan mee naar huis 
 
Met vriendelijke groet, 
 
De ACTT 
 
 
 
Naam ouder (s)  : 
 
Kind(eren) in groep : 
 
   Ochtend    Middag                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Maandag  wel/niet    wel/niet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dinsdag  wel/niet    wel/niet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Woensdag  wel/niet      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdag  wel/niet    wel/niet 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vrijdag  wel/niet                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 


