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Website, schoolapp, rapporten en logo 
Op de achtergrond zijn wij op school druk bezig 
met allerlei leuke en nieuwe ontwikkelingen. In 
eerdere schoolberichten hebben jullie al kunnen 
lezen dat we bezig zijn met het maken van een 
nieuwe website. Hier zijn wij druk mee bezig en 
zodra deze website “in de lucht” gaat, zullen wij u 
uiteraard informeren. In combinatie met de 
nieuwe website hebben we besloten om ook ons 
schoollogo op te frissen. De afgelopen weken is 
een tekenaar aan de slag gegaan met het maken 
van een nieuw, modern en eigentijds logo. Hierbij 
de primeur, het nieuwe logo van Odbs Theo 
Thijssen: 
  

 
 
 
 
 
Hopelijk zijn jullie net zo enthousiast als wij!  
 
Naast de website en het nieuwe logo kunnen wij 
ook vertellen dat we bezig zijn met een 
schoolapp. Deze wens is gekomen uit het feit dat 
we graag alle communicatie via één portaal willen 
hebben en mijnschool biedt deze mogelijkheid. 
Een aantal scholen binnen onze stichting zijn al 
over op deze app en dit is door ouders en team 
positief en goed ontvangen. Meer informatie kunt 
u vinden via de volgende link: Mijnschool. Zodra 
alles werkt zullen wij u uiteraard informeren.  
 
Daarnaast zijn wij bezig om onze rapporten te 
digitaliseren. De afgelopen weken hebben we hard 
gewerkt om de rapporten “automatisch” te 
kunnen maken vanuit ons administratiesysteem. 
Dit betekent dat het rapport er qua lay-out anders 
uit zal zien, maar in de basis is het rapport gelijk 
gebleven. Tijdens de rapportgesprekken volgende 
week zult u kennis maken met dit “nieuwe” 
rapport. Volgend schooljaar zullen we dit rapport  

 
verder ontwikkelen en gaan we ook de 
rapportmap aanpassen en vernieuwen. Dat 
betekent dus concreet dat we dit schooljaar 
starten met het rapport vanuit ParnasSys en 
volgend schooljaar ook de rapportmap zullen 
vernieuwen.  
 
Zoals u kunt lezen zijn wij dus volop in 
ontwikkeling. Het team is hier enthousiast over en 
wij hopen dat u net zo enthousiast zult zijn. 
  

Spaaractie Jumbo 

Er kunnen nog steeds punten gespaard worden bij 
de Jumbo in Oude Pekela. De actie duurt nog 
t/m 21 november.  
Tussenstand (maandag 13 november 11.00 uur): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Emailadres school 
Momenteel worden er op school twee email-
adressen 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 
maar wordt gewerkt met het emailadres: 
obstheothijssen@sooog.nl Het hotmail adres zal 
vanaf dan niet meer gebruikt en gelezen worden.  
 

Lege flessenactie (KiKa) 
De lege flessenactie is een groot succes geweest. 
Welk bedrag er precies is opgehaald is op dit 
moment nog niet helemaal bekend. Zodra dit 
bekend is zullen wij u hierover informeren.  

https://www.mijnschool.nl/index.html
mailto:obstheothijssen@sooog.nl
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Wij willen in  
ieder geval langs  
deze weg de  
ACTT bedanken  
voor hun enorme  
inzet bij het  
organiseren van  
deze actie!  
Daarnaast willen  
we natuurlijk ook  
alle donateurs, ouders, kinderen en iedereen die 
mee heeft geholpen om deze actie tot een succes 
te maken bedanken! 
 

Juf Carine 
Zoals u wellicht hebt gezien werkt juf Carine 
sinds kort bij ons op school. Zij is elke donderdag 
aanwezig in groep 1/2. Juf Janette gebruikt deze 
dag namelijk om zich bezig te houden met andere 
taken (KiVa, Dalton etc.). De ene keer zal juf 
Janette wel op school zijn, de andere keer niet.  
 

Nieuws uit de ACTT 
Dit jaar is het Kerstdiner op donderdag 21 
december (voor de kerstvakantie). Alle ouder(s), 
verzorger(s) worden van harte uitgenodigd om 
ook te komen eten. Dit vindt plaats in het 
fietsenhok. Het is voor de ACTT belangrijk om 
antwoord te krijgen op de volgende vragen: 
- bent u aanwezig? 
- met hoeveel personen komt u? 
- wat voor hapjes neemt u mee? 
U kunt zich aanmelden bij Barbera Stuut van de 
ACTT. Dit kan via de mail: m.u.stuut@ziggo.nl of 
via telefoonnummer: 06 52 43 05 76.  
 

Financieel jaarverslag 
Het financieel jaarverslag zal dit schooljaar ter 
inzage liggen tijdens de rapportgesprekken. 
Voorheen werd er een zakelijke ouderavond 
belegd, maar gezien de minimale opkomst bij deze 
avond is er besloten op deze manier 
verantwoording af te leggen over de financiën. 
  

Nieuwe leerling 
Wij verwelkomen Henriëtte Huiting bij ons in 
groep 7. Wij wensen haar veel plezier en succes 
op de Theo Thijssen! 
 

 

Belangrijke data 
Donderdag 16 november Groep 1/2 gaat 

naar Van Beresteyn 
Maandag 20 november Rapportgesprekken 
Woensdag 22 november Start actie verkoop 

vogelvoeder-
pakketten (t/m      
1 december) 

Donderdag 23 november Groep 3/4 gaat 
naar Van Beresteyn  

mailto:m.u.stuut@ziggo.nl

