maar wordt gewerkt met het emailadres:
obstheothijssen@sooog.nl Het hotmail adres zal
vanaf dan niet meer gebruikt en gelezen worden.
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Spaaractie Jumbo
De afgelopen weken hebben wij mee gedaan aan
de spaaractie van de Jumbo. In de
schoolberichten heeft u regelmatig een
tussenstand kunnen vinden. De actie is inmiddels
afgerond en hieronder staat de eindstand. Op het
moment van het maken van dit schoolbericht was
nog niet bekend hoeveel geld het ons als school
heeft opgeleverd. Zodra dit bekend is, zullen wij u
hierover informeren.
Wij willen langs deze weg alle ouder(s),
verzorger(s), opa’s, oma’s en alle anderen die
spaarpunten hebben verzameld, van harte
bedanken!

Sinterklaasviering
Dinsdag 5 december hopen wij dat Sinterklaas
onze school komt bezoeken. Uiteraard kijkt
iedereen enorm uit naar zijn komst. Wij brengen
deze dag een kleine wijziging aan in onze
schooltijden. Voor groep 1 en 2 verandert er niks.
Zij zijn gewoon om 12.00 uur vrij. Groep 3 t/m 8
eet tussen de middag op school. Hier zijn voor u
geen kosten aan verbonden. Alle kinderen van
groep 3 t/m 8 blijven over en zijn dan om 14.00
uur vrij. Wilt u uw zoon/dochter (alle groepen)
een plastic tas meegeven voor de werkjes?
Voor de volledigheid nogmaals de schooltijden
voor dinsdag 5 december:
Groep 1 t/m 8: start op de normale tijd, namelijk
08.30 uur
Groep 1 en 2: vrij om 12.00 uur
Groep 3 t/m 8: blijven allemaal over op school en
zijn vervolgens om 14.00 uur vrij.

Stankoverlast
Wellicht is het u al eens opgevallen dat de wc’s bij
de onderbouw (groep 1 t/m 4) een behoorlijke
stankoverlast produceren. Dit probleem is bij ons
bekend en er is actie op gezet. In de kerstvakantie
zullen de betreffende wc’s een dieptereiniging
ondergaan. Dit zou een oplossing kunnen zijn.
Geeft dit niet het gewenste effect dan zal er
gekeken worden naar een oplossing die wel werkt.
Hoe dat er uit gaat zien weten wij niet, maar wij
zullen u blijven informeren.

Vacature in de GMR
Cluster 5 (het cluster waar de Theo Thijssen
onderdeel van uit maakt) heeft alleen nog dit
schooljaar een vertegenwoordiging in de GMR
(Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad)
van SOOOG. Voor volgend schooljaar niet meer
en daarom zoeken wij een ouder die bereid is
zitting te nemen in de GMR. Mocht u hier
geïnteresseerd in zijn dan kunt u contact
opnemen met Simon v.d. Werff.

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

Terugblik rapportgesprekken
De eerste rapportgesprekken voor groep 3 t/m 6
zijn inmiddels geweest. De gesprekken van groep
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1/2 en groep 7/8 zijn vanwege ziekte uitgesteld
en/of er is al een nieuwe datum gepland. De
gesprekken zijn door de leerkrachten als positief
ervaren. Fijn ook dat er overwegend positieve en
enthousiaste reacties binnen zijn gekomen op ons
nieuwe logo en het nieuwe rapport!

Staking
Via de mail heeft u vorige week een brief
gekregen omtrent een nieuwe stakingsactie. Op
het moment van schrijven is nog niet bekend of
de staking op dinsdag 12 december doorgaat. De
kans is echter wel groot, dus houdt u er rekening
mee dat dinsdag 12 december uw zoon/dochter
vrij is i.v.m. een staking?
Deze avond staat er ook een inloopavond
gepland. Indien de staking doorgaat zal de
inloopavond verplaatst worden naar:
Maandagavond 18 december vanaf 19.30 uur
tot uiterlijk 20.30 uur.

Informatiebrief beweegcentrum
Bij dit schoolbericht ontvangt u een losse
informatiebrief van het beweegcentrum mét een
brief waarop u (indien u geïnteresseerd bent) zich
kunt aanmelden. Hiervoor hebben wij uw
contactgegevens nodig én een hulpvraag. Indien
gewenst kunnen wij u hier uiteraard bij helpen. U
kunt dan even binnenlopen bij Miranda (IB’er), de
eigen groepsleerkracht of bij Simon.

Nieuwe leerling
Wij verwelkomen één nieuwe leerling bij ons op
school. Allanah is nieuw bij ons gekomen in groep
1 en wij wensen haar veel succes en plezier op de
Theo Thijssen.

Belangrijke data
Dinsdag 5 december
Dinsdag 12 december
Maandag 18 december
Donderdag 21 december
Vrijdag 22 december
Maandag 8 januari 2018

Sinterklaasviering
Staking? Alle
kinderen vrij
Inloopavond 19.30
uur tot uiterlijk
20.30 uur
Kerstdiner
12.00 uur: start
kerstvakantie
Weer naar school
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