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Spaaractie Jumbo 
Woensdag 13 december is de cheque overhandigd 
van de Jumbo spaaractie. Op basis van het aantal 
punten heeft elke deelnemende school een bedrag 
gekregen. Het totale budget was € 3200,-. De actie 
heeft de Theo Thijssen een bedrag opgeleverd 
van: € 118,28! Een geweldig resultaat! Van de 
uitreiking is een persbericht geschreven op 
Prachtig Pekela: persbericht. 
 

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.  
 

Vogelvoederactie 
De afgelopen weken hebben we op school een 
vogelvoederactie georganiseerd. Dit heeft de 
school een nettobedrag opgeleverd van: € 389,-! 
Een schitterend bedrag en wij willen langs deze 
weg iedereen van harte bedanken die heeft 
bijgedragen aan het succes van deze actie!  
 

Kerst 
U heeft op 7 december via de mail 2 brieven van 
de ACTT ontvangen. Hierin heeft u alle 
informatie kunnen lezen over de komende 
kerstviering. Een kleine wijziging: 
We gaan ná het eten gezamenlijk naar buiten en 
liedjes voor de Kerstman zingen. Na het zingen 
gaan de kinderen terug naar de klas, pakken hun 
spullen en kunnen dan uit de klas opgehaald 
worden door de ouders.  
Daarnaast willen wij u vragen om 
donderdagochtend uw zoon/dochter het 
volgende mee te geven: bord, beker, soepkom, 
bestek en een plastic tas. Dit alles graag voorzien 
van naam!    
 

 

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.   
 

Inloopavond 
In verband met de staking van afgelopen dinsdag 
12 december is de inloopavond verplaatst naar 
maandagavond 18 december van 19.30 uur tot 
uiterlijk 20.30 uur. 
 

Verzakking vloer kleuters 
Woensdagmiddag 13 december is de vloer in het 
kleuterlokaal bekeken. Tot onze grote schrik werd 
er geconstateerd dat de balken waar de vloer op 
rust verrot zijn. Daarnaast is er zwam 
geconstateerd. Genoeg reden voor ons om direct 
actie te ondernemen. Donderdagochtend hebben 
we direct de kleuterklas verplaatst naar het Theo 
Thijssenplein. Dit uiteraard als tijdelijke oplossing. 
De veiligheid van de kinderen, ouders en 
leerkrachten staat natuurlijk voorop. Hopelijk 
wordt een en ander snel hersteld. Op het moment 
van schrijven van dit schoolbericht hebben we 
geen nadere informatie. Zodra wij meer weten 
zullen wij u informeren.  
  

Belangrijke data 
Maandag 18 december Inloopavond 19.30 

uur tot uiterlijk 
20.30 uur 

Donderdag 21 december Kerstdiner 
Vrijdag 22 december 12.00 uur: start 

kerstvakantie 
Maandag 8 januari 2018 Weer naar school 
  

http://www.prachtigpekela.nl/nieuws/35467/Jumbo-Oude-Pekela-verdeelt-3200-euro-over-8-lokale-basisscholen.html
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