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Verzakking vloer kleuters
Via de mail bent u afgelopen week regelmatig
geïnformeerd over het plan van aanpak en de
stand van zaken van de schimmel/zwam die in
het lokaal van groep 1/2 is aangetroffen. Wij
doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te
lossen en hebben de nodige acties in gang gezet.
De eerste fase van het plan wordt in de
kerstvakantie uitgevoerd. Wij zullen u blijven
informeren zodra wij meer informatie weten
en/of weten wat de vervolgstappen gaan zijn.

- terugblik eerste inloopochtend waaronder het
huiswerkbeleid
- de nieuwe website i.c.m. de schoolapp,
- de situatie rondom de schimmel/zwam in groep
1/2,
- de vervanging bij groep 7/8,
- ouderhulp in de school,
- Fit en Vaardig
- brigadieren.
Er zijn veel tips en adviezen gegeven waar we als
school wellicht iets mee kunnen. Het uitwisselen
en het gesprek hierover samen aangaan is al fijn
en verhelderend. Op deze manier creëren we nog
meer wederzijds begrip. Als school vinden we dit
enorm waardevol en hebben we afgelopen
maandag de intentie ook uitgesproken om deze
inloopochtenden en avonden een vervolg te
geven in het nieuwe schooljaar. De volgende
inloopochtend staat gepland voor dinsdagochtend
6 februari 2018 van 08.30 uur – 09.30 uur.
Uiteraard bent u daar van harte welkom.

Nieuwsbrief SOOOG
Emailadres school
Zoals u wellicht al is opgevallen wordt het hotmail
email-adres niet meer gebruikt. Vanaf 1 december
gebruiken wij alleen nog het email-adres:
obstheothijssen@sooog.nl.

Margedag groep 1/2
Woensdag 14 februari 2018 zijn de kleuters vrij.
Er wordt dan een grote onderbouwdag
georganiseerd waar alle leerkrachten van de
groepen 1 en 2 van onze stichting naartoe gaan.

Kerstdiner
We kijken terug op een gezellig en zeer geslaagd
kerstdiner. Ook de opkomst van ouders die
gezamenlijk in het fietsenhok hebben gegeten was
groot! Het team wil dan ook alle ouders bedanken
voor hun inzet om dit kerstdiner weer tot een
groot succes te maken.

Terugblik inloopavond
In verband met de staking was de inloopavond
verplaatst naar maandagavond 18 december. De
opkomst was ongeveer gelijk aan die van de eerste
inloopochtend (ruim 10 ouders). De avond
verliep in een prettige en open sfeer waarin
iedereen zijn aandeel had. Er zijn wederom veel
zaken aan de orde gekomen waaronder:

Naast dit schoolbericht ontvangt u een
nieuwsbrief van SOOOG. Dit is de stichting waar
de Theo Thijssen onderdeel van uitmaakt. Via
deze nieuwsbrief stelt SOOOG u op de hoogte
van de ontwikkelingen die wij als stichting maken.
Een paar opmerkingen over deze nieuwsbrief die
de Theo Thijsen betreffen:
- Actief met “Fit en Vaardig”. De Theo
Thijssen doet mee aan dit programma als proef.
- Subsidie Impuls Muziekonderwijs.
De Theo Thijssen heeft deze subsidie ook
aangevraagd en is één van de scholen waarvoor hij
toegekend is.
- Website en Ouderportaal.
Beide zijn wij druk mee bezig en zal wellicht na de
kerstvakantie al functioneren (uiteraard gaan wij u
hierover nog informeren).
- Informatiefilm van de school.
Wij zijn als team nog aan het oriënteren of wij
hieraan mee willen doen.
- Schoolinrichting en omgeving.
Wij doen aan dit project mee en de school is in
kaart gebracht door Nynke Jelles van “Scholen
met Succes”. Het team is nu druk bezig een plan
te maken en de wensen op papier te zetten.

Herhaalde oproep
Wij hebben nog steeds te maken met een grote
groep kinderen die overblijft. Wij willen nogmaals
aan u vragen om uw zoon/dochter alleen te laten
overblijven indien er geen enkele andere
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mogelijkheid is om uw zoon/dochter tussen de
middag op te vangen. De groep wordt groter en
groter terwijl het overblijven alleen bedoeld is
voor kinderen die absoluut niet naar huis kunnen
tussen de middag. Wilt u hier rekening mee
houden? Bedankt voor uw medewerking.

Afsluiting 2017
Het team van odbs Theo Thijssen wil alle
ouder(s)/verzorger(s) die betrokken zijn geweest
bij school en hulp hebben geboden bij allerlei
activiteiten, hartelijk bedanken voor hun inzet en
hulpvaardigheid. Zonder deze hulp kunnen veel
leuke activiteiten niet doorgaan. Wij zijn
afhankelijk van de hulp van u als ouder(s),
verzorger(s). Dit wordt door het team en bovenal
door de kinderen dan ook enorm gewaardeerd.
Wij hopen dat wij ook in het kalenderjaar 2018
weer gebruik mogen maken van uw hulp!

Belangrijke data
Vrijdag 22 december
Maandag 8 januari 2018
Woensdag 14 februari 2018

12.00 uur: start
kerstvakantie
Weer naar school
Groep 1/2 vrij
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