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Verzakking vloer kleuters
Er zijn inmiddels twee bedrijven geweest die de
gehele school in kaart hebben gebracht qua
schimmel/zwam. Daarnaast is gekeken naar wat
en welke delen eventueel vervangen/versterkt
moeten worden. Hier worden verslagen van
gemaakt en dan zal gekeken worden hoe en
wanneer de werkzaamheden plaats zullen gaan
vinden. Dat is op dit moment nog niet bekend.
Zodra wij meer informatie hebben, zullen wij u
uiteraard informeren.

Vogelvoer
Groep 1 t/m 4 zijn druk bezig geweest met het
maken van vogelvoer. Er werd door alle kinderen
hard gewerkt om slingers van pinda’s te maken en
dat is te zien op de foto’s.

Website en schoolapp
Er wordt momenteel nog hard gewerkt aan de
nieuwe website. Hij gaat bijna “de lucht in”.
Daarnaast gaan we werken met een ouderapp.
Deze wordt gekoppeld aan de website. Begin
februari gaan Karin en Simon een training volgen
om de website en de ouderapp te kunnen
beheren. Zodra deze training gevolgd is, hopen
we zo snel mogelijk te starten met de website en
de ouderapp. Wij zullen u dan ook informeren.

Staking 14 februari
Woensdag 14 februari 2018 gaat het team van de
Theo Thijssen staken. Hierover bent u al via de
mail geïnformeerd. Deze dag zijn dus alle
kinderen vrij.

Floorballtoernooi
Op woensdagochtend 24 januari deed de Theo
Thijssen mee aan het Floorballtoernooi. Dit was
voor groep 5 en 6 van alle basisscholen in de
gemeente Pekela. Dat het toernooi zeer geslaagd
was blijkt uit het feit dat het werd gewonnen door
een team van de Theo Thijssen! Een geweldige
prestatie natuurlijk! Mede dankzij de bezielende
leiding én het toejuichen van vele ouders is het ze
gelukt te winnen. Wij willen langs deze weg
alle ouders bedanken die hebben geholpen met
vervoer, coachen en die er waren om ons toe te
juichen.

Verhalen maken
Onder begeleiding van enkele ouders en van
Maaike (van de bibliotheek) hebben de kinderen
van groep 1 en 2 zelf een verhaal gemaakt aan de
hand van plaatjes. Dit was een groot succes. Er
zijn filmpjes én foto’s gemaakt. De foto’s staan op
de website en de filmpjes kunt u bekijken via de
volgende link: verhalen maken groep 1 en 2. De
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filmpjes staan op Youtube en kunt u dus via de
link bekijken. De filmpjes zijn alleen via deze link
te bekijken.

Nieuw materiaal pauzekar
Van het overblijfgeld is er nieuw materiaal
aangeschaft voor de pauzekar. Op de foto ziet u
een deel van dit nieuwe materiaal. Er is nog meer
materiaal in bestelling en dat komt binnenkort.

Luizencontrole
Maandagmiddag 5 maart en maandagmiddag 7
mei vindt er een luizencontrole plaats. Zou u er
voor willen zorgen dat uw zoon/dochter dan
geen gel en haarlak in het haar heeft? Bedankt
voor uw medewerking.

Belangrijke data
Dinsdag 6 februari
Woensdag 14 februari
Woensdag 21 februari

Inloopochtend
(08.30 uur – 09.30
uur)
Staking, alle
kinderen vrij
Meester en
juffendag
(informatie en
uitnodiging volgt
nog)
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