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Jaarverslag Theo Thijssen 2018 – 2019
Dit schooljaar zijn we begonnen op 3 september 2018 met 67 leerlingen. Het lukt ons nog ieder jaar
om de Theo Thijssen met vier combinatiegroepen te laten draaien. Het afgelopen jaar hebben we
veel ondersteuning gehad van juf Ilona en juf Ilse (onderwijsassistenten). Zij hebben de kinderen en
het team op een voortreffelijke manier geholpen. In het schooljaar 2019 – 2020 zullen zij allebei niet
meer werkzaam zijn op onze school. Dit geldt ook voor juf Jaleesa en juf Daniëlle. Juf Jaleesa werkt in
het schooljaar 2019 – 2020 op De Linde in Nieuwe Pekela en juf Daniëlle gaat naar De Tweemaster in
Winschoten. Wij willen juf Jaleesa en juf Daniëlle bedanken voor hun inzet in het afgelopen
schooljaar.
De taken van de Intern Begeleider zijn overgenomen door juf Gerry Hofsteenge (zij vervangt juf
Miranda). Juf Miranda heeft inmiddels een andere baan in het onderwijs gevonden en zal niet meer
werkzaam zijn binnen onze stichting.
De resultaten
Als hulpmiddel bij de schoolkeuze voor het vervolgonderwijs wordt gebruik gemaakt van de Citoeindtoets. Met een score van 537,6 op de eindtoets basisonderwijs scoorden we in 2019 boven het
landelijk gemiddelde. Iedere leerling in de groep heeft naar verwachting gescoord. De resultaten van
de afgelopen drie schooljaren op de Cito eindtoets:

Na analyse van de Eindtoets kan er geconcludeerd worden dat er op de volgende onderdelen sterk is
gescoord:
 Opzoeken bij het lezen
 Schrijven
 Grammatica
 Spelling werkwoorden
 Meten en meetkunde
Op het onderdeel geschiedenis scoren we wat lager dan andere scholen in Nederland.
Er is in de groep veel aandacht geweest voor de attitude bij het leren. Goed lezen, nog een keer
lezen, jezelf vragen stellen bij wat je leest, opzoeken wat je niet weet.
De 8 leerlingen stroomden uit naar vijf verschillende schooltypen. Zie hieronder.
Basis/kader beroepsgerichte leerweg
4
Theoretische leerweg (Mavo)
2
Havo
1
VWO
1
De leerlingen zijn vertrokken naar:
Noorderpoort – Ubbo Emmius in Stadskanaal 2
Dollard College in Oude Pekela
5
Terra College in Assen
1
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Clustering
Sinds 1 augustus 2014 maakt De Linde onderdeel uit van een cluster van vier scholen. Vanaf het
schooljaar 2019 – 2020 vindt er een wijziging plaats in dit cluster. Obs Drieborg gaat het cluster
verlaten, maar het cluster wordt aangevuld met twee scholen. Dit betekent dat vanaf schooljaar
2019 – 2020 cluster 5 uit de volgende scholen bestaat: obs De Linde in Nieuwe Pekela, odbs Theo
Thijssen in Boven Pekela, obs De Tweemaster in Winschoten, obs De Bouwsteen in Finsterwolde en
obs De Uilenburcht in Beerta.
De scholen van ons cluster werken op verschillende terreinen nauw samen. Ons cluster staat onder
leiding van Annet Wortelboer (clusterdirecteur).
Dalton visitatie
In maart 2019 is de school gevisiteerd door de Nederlandse
Dalton Vereniging (NDV). Deze visitatie wordt één keer in de
3 of 5 jaar uitgevoerd. Het eindoordeel van de commissie was
positief. Zij heeft de Nederlandse Dalton Vereniging
geadviseerd om de Dalton licentie van de Theo Thijssen met 5
jaar te verlengen. Het maximale resultaat waar het team
natuurlijk enorm trots op is! Dit betekent dat de Theo Thijssen ook de komende 5 jaar het predicaat
"Dalton school" mag dragen. De aanbevelingen die gegeven zijn, nemen wij mee in de komende
jaren om ons Dalton onderwijs verder vorm te geven.
Interne audit
Naast de Dalton visitatie heeft de Theo Thijssen zich in het schooljaar 2018 – 2019 ook aangemeld
voor een interne audit. Deze interne audit heeft plaats gevonden in november 2018. Een interne
audit bestaat uit een team leerkrachten, directeuren en IB’ers die werkzaam zijn binnen dezelfde
stichting. De interne audit is een middel om de onderwijskwaliteit in kaart te brengen. Zij bezoeken
als “critical friend” de school en op basis van dit bezoek geeft het auditteam tips en aanbevelingen.
Odbs Theo Thijssen was de eerste school binnen de stichting die heeft geparticipeerd in dit traject.
De audit heeft ons veel complimenten opgeleverd én aanbevelingen welke we zullen gebruiken om
ons onderwijs nog beter te maken.
Schoolplan
Elke 4 jaar is een school in Nederland verplicht een schoolplan te schrijven. Hierin worden de doelen
van de school voor de komende 4 jaar vastgelegd. Het nieuwe schoolplan is geschreven voor de
periode 2019 – 2023. Eén van de doelen in het nieuwe schoolplan is om de Theo Thijssen door te
ontwikkelen tot een (Integraal) Dalton Kindcentrum. In het kort is een IKC een plek waarin
basisonderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal inhoudelijk en organisatorisch samenwerken.
Hierdoor is het voor kinderen makkelijker om zich in een ononderbroken lijn te ontwikkelen. In het
schooljaar 2019 – 2020 zullen wij u hierover verder informeren.
Vakleerkracht gymnastiek en muziek
In het schooljaar 2018 – 2019 konden wij weer gebruik maken van diverse vakleerkrachten. Zo
hebben de groepen 1 t/m 8 één keer in de week gymnastiekles gekregen van een vakleerkracht
gymnastiek. De vakleerkracht gymnastiek is hiermee terug van weg geweest. Het team heeft ervoor
gekozen om vanuit de werkdrukmiddelen te kiezen voor een vakleerkracht gymnastiek. Ook voor het
schooljaar 2019 – 2020 hebben we een deel van de werkdrukmiddelen ingezet om te kunnen
voorzien in een vakleerkracht gymnastiek.
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Daarnaast heeft de school subsidie aangevraagd én toegekend gekregen voor muziekonderwijs. Met
deze subsidie regeling zijn we in staat om tot en met het schooljaar 2020 – 2021 alle groepen, één
keer in de twee weken muziekles te geven. Deze muziekles wordt door een vakleerkracht muziek
gegeven. Daarnaast is er inmiddels een deel van de subsidiegelden besteed aan de aanschaf van
nieuwe muziekinstrumenten.
Door beide vakleerkrachten in te zetten zijn we in staat een kwaliteitsimpuls aan ons bewegings- en
muziekonderwijs te geven.
Veiligheid rondom school en brigadieren
De veiligheid van u en uw kind(eren) vinden wij ontzettend belangrijk. Met name het verkeer wordt
steeds drukker. In de buurt van school is sprake van veel landbouwverkeer en dus grote machines.
Mede hierdoor maken wij gebruik van brigadiers. Deze brigadiers staan voor en na schooltijd bij de
brug om ervoor te zorgen dat een ieder veilig kan oversteken. De tijden waarop de brigadiers er
staan: 08.15 uur – 08.25 uur, 12.00 uur – 12.10 uur, 13.00 uur – 13.10 uur en van 15.15 uur – 15.25
uur. Elk jaar organiseert de school hiervoor een cursus voor (nieuwe) ouders. Het brigadieren
gebeurt altijd door één ouder en één leerling van groep 7 of 8. Ook de leerlingen krijgen elk jaar een
cursus. Door de ACTT wordt een rooster gemaakt en ouders worden hiervoor ingedeeld. U kunt een
voorkeur aangeven. Geeft u geen voorkeur aan, dan wordt u ingepland. De veiligheid van de
kinderen is immers een gezamenlijk belang en hier dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid voor.
Zo vragen wij u ook om de auto’s niet direct voor school te parkeren, maar aan de overkant van de
straat. Dit is wellicht even een stukje verder lopen, maar zal de verkeersveiligheid doen verbeteren.
Voor verdere vragen rondom de verkeersveiligheid en het brigadieren kunt u ons gerust opzoeken en
wij zullen uw vragen dan beantwoorden.
Sociale veiligheid – KiVa
Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen zijn we als school verantwoordelijk
voor de veiligheid van onze leerlingen en medewerkers. Een school moet een veilige plek zijn.
Leerlingen kunnen zich niet concentreren als ze bang of onzeker zijn. Een veilige omgeving voor
scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Incidenten zoals
ongepast gedrag, intimidatie, diefstal en agressie worden voorkomen. Dat kan door op tijd te
signaleren en hier gericht tegen op te treden. Dit geldt ook voor het bestrijden van pestgedrag.
Het bijdragen aan sociale veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen binnen de school. In de
alledaagse routine dienen alle medewerkers en alle leerlingen bij te dragen aan een veilige
leeromgeving waarin grensoverschrijdend gedrag tijdig wordt gesignaleerd en gecorrigeerd.
Het dagelijks managen van veiligheid omvat uiteenlopende taken en activiteiten. Om dat zo
doelmatig mogelijk te doen is er een veiligheidscoördinator aangesteld. Juf Janette de Vries is het
centrale aanspreekpunt voor leerlingen, teamleden, ouders en externe partijen voor sociale
veiligheid. Zij is de bewaker van de uitvoering van veiligheidsbeleid in de school.
De taken van de veiligheidscoördinator:
 Handelt adequaat bij alle vormen van pesten.
 Is in staat tot uitvoering van effectieve, preventieve activiteiten.
 Sociale veiligheid binnen groepen kinderen monitoren.
 Ondersteunt en adviseert collega’s bij actuele pestsituaties.
 Adviseert inzake beslissingen bij pesten en incidenten.
 Kan weloverwogen keuzes maken uit aanwezige anti pestprogramma’s.
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Aangezien we sociale veiligheid van essentieel belang vinden om zorg te kunnen dragen voor een
veilig leef- en leerklimaat, heeft het team zich het afgelopen schooljaar geschoold in KiVa. KiVa is een
preventief programma en zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden
en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarmee worden de sociale veiligheid en het
pedagogisch klimaat op school verbeterd. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus
niet op specifieke individuen. Het motto van KiVa luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school
van!’. KiVa is van oorsprong een Fins programma. KiVa is het Finse woord voor leuk of fijn en het
betekent tevens ‘leuke school’. Naast het programma, bevat het programma een meetinstrument
om het welbevinden van de leerlingen en de groepssfeer in beeld te krijgen en zodoende te kunnen
verbeteren. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de
wet sociale veiligheid op school.
Uit wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa:







het school- en leerklimaat sterk verbetert;
de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen daarvan (curatief);
depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert;
leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te voorkomen en te verhelpen.

In het schooljaar 2017 – 2018 heeft het team de training rondom KiVa afgerond. In het schooljaar
2019 – 2020 zullen we verder gaan met het KiVa programma in alle groepen. Vooral de eerste weken
zijn hierbij cruciaal. In de eerste 6 weken vormt een groep zich en probeert elk individu zijn of haar
plaats in de groep “op te eisen”. Dit is een belangrijk proces in het vormen van een fijne groep. KiVa
helpt ons én de kinderen hier bij. Deze 6 weken noemen wij ook wel de “Gouden weken”.
Snappet
Vanaf het schooljaar 2016 – 2017 werken wij met Snappet. Destijds
alleen in groep 6. Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 werken de
groepen 5 t/m 8 met Snappet. Snappet is een adaptief digitaal
onderwijsplatform dat elk kind uitdaagt om zich optimaal te
ontwikkelen. De kinderen werken op speciale Snappet-tablets.
Snappet verankert de traditionele elementen van onderwijs die goed
werken en versterkt die met de nieuwe mogelijkheden van techniek.
Kortom de instructie van de leerkracht blijft heel belangrijk en de
verwerking gaat op de tablet. Daarnaast zijn de kinderen nooit
uitgeoefend. Snappet biedt naast de reguliere rekenlessen ook een enorme hoeveelheid extra
oefenstof aan. Ze doen dit in de vorm van “werkpakketten”. Deze werkpakketten worden
samengesteld op individueel niveau én past zich aan het niveau van de kinderen aan. Hierdoor
krijgen kinderen altijd uitdagend rekenwerk op hun eigen niveau.
Kinderen werken dan aan specifieke leerdoelen, op eigen
tempo en op hun eigen niveau. Snappet leidt tot bewezen
verbeterd leerresultaat, tijdwinst en beter inzicht en overzicht
in de klas. In het schooljaar 2019 – 2020 werken ook de
groepen 5 t/m 8 met Snappet. In dit schooljaar gaan we ons
ook oriënteren op een nieuwe (digitale) rekenmethode.
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Contactgegevens
School
Odbs Theo Thijssen
H.B. Hulsmanstraat K 8 b
9663 TP Boven Pekela
Telefoon 0597 – 646891
E-mail: obstheothijssen@sooog.nl
Website: www.basisschool-theothijssen.nl
Bestuur
Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen
Postadres: Postbus 65, 9670 AB Winschoten
Bezoekadres: Huningaweg 8, 9682 AB Oostwold
Telefoon: 0597 – 453980
E-mail: info@sooog.nl
Cluster directeur
Annet Wortelboer
Schoolcoördinator
Simon van der Werff
Nevenvestigings-/Daltoncoördinator
Janette de Vries
Intern Begeleider
Gerry Hofsteenge
Leerkrachten
Janette de Vries (groep 1/2 en 7/8)
Karin Stikfort (groep 3/4)
Kirsten Kruise (groep 5/6)
Renate Oosterhuis (groep 7/8)
Dilan Cornelisse (groep 5/6)
Onderwijsassistent
Monique Splint
Leerkracht godsdienst
Bram Koerts
Administratief medewerkster
Korrie Tonnis
Schoolschoonmaker
Afeer
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Inspectie
Postbus 706
9700 AS Groningen
telefoon 050 – 3686000
GGD
Algemeen:
Jeugdverpleegkundige (Linde Herder)

CEDIN
Educatieve Dienstverlening
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten
telefoon 088 0200 300
050 3674177
050-3674990

Centrum voor jeugd en gezin Pekela
De schoolmaatschappelijk werker (J. de Jonge) is te bereiken op telefoonnummer: 0597 645000 of
06 15 95 75 23.
De sociaal verpleegkundige (L. Herder) is te bereiken op telefoonnummer: 0598 694431.
Obs De Linde
Verlengde Berkenlaan 2
9663 GC Nieuwe Pekela
T: 0597 – 646004

Expertisecentrum
Onderwijs Zorg Centrum – De Stuwe
Grintweg 70
9675 HL Winschoten
T: 0597-454919

Activiteitencommissie (ouders)
Mevr. L. Martens – voorzitter
Mevr. G. Luth – penningmeester
Mevr. D. Schippers
Mevr. P. Keuter
Mevr. I de Wijk

Activiteitencommissie (personeel)
Mevr. K. Stikfort

Medezeggenschapsraad (ouders)
Dhr. G. Jacobs (Theo Thijssen)
Dhr. M. Glazenborg (Theo Thijssen)
Dhr. B. Hoving (De Linde)
Mevr. M. Heeres (De Linde)
Mevr. S. Haveman (De Linde)
Medezeggenschapsraad (personeel)
Mevr. R. Oosterhuis (Theo Thijssen)
Mevr. J. de Vries (Theo Thijssen)
Dhr. T. Koets (De Linde)
Mevr. H. Wildeman (De Linde)
Mevr. G. Brul (De Linde)
De medezeggenschapsraad bestaat uit leden van zowel de hoofd- als de nevenvestiging.
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Wie doet wat
Overblijf
Coördinator brigadieren
Coördinator hoofdluis

Mevr. J. Dammer en mevr. J. Raatjes
Mevr. D. Schipper
Mevr. J. Dammer

Ziek melden?
Als uw kind ziek is, kan het niet naar school. Wij verwachten dat u uw kind vóór schooltijd ziek meldt:
telefonisch tussen 08.00 uur en 08.25 uur op telefoonnummer: 0597 – 646 891.
Protocol voorkoming lesuitval
De hieronder beschreven stappen zijn specifiek voor onze school en een aanvulling op de stappen
zoals die gelden voor alle scholen van SOOOG.
1.

2.

3.

4.

Indien er geen vervanging gevonden kan worden zullen wij tot de volgende oplossing over
gaan:
Als een leerkracht ziek is, of verlof heeft, wordt direct geprobeerd een vervang(st)er te
vinden die de groep kan overnemen. De school doet daarbij een beroep op de Invalpool.
Als er geen invalleerkrachten beschikbaar zijn gaan we kijken:
a) of een leerkracht van de school die dag niet-lesgevende taken heeft die uitgesteld
kunnen worden;
b) of de leerlingen van de desbetreffende klas ingedeeld kunnen worden bij, of verdeeld
over andere groepen. Dit is afhankelijk van de grootte van de groepen en de leeftijd van
de leerlingen.
Bieden de voorgaande mogelijkheden geen aanvaardbare oplossing, dan zullen wij eerst
de betreffende groep thuislaten, volgens de richtlijnen van de onderwijsinspectie rond het
uitvallen van lesuren (dus gebruikmakend van de beschikbare margeuren) met daarbij de
volgende afspraken:
In eerste instantie voor een periode van maximaal een dag.
We zullen alleen in het uiterste geval hiertoe over gaan.
De ouders worden schriftelijk op de hoogte gesteld (al vanaf de eerste dag van de
afwezigheid van de desbetreffende collega).
Ouders dienen zelf zorg te dragen voor de opvang van hun kinderen indien groepen naar
huis gestuurd worden. De school heeft in principe geen personeel over om kinderen op
te vangen.
Indien er sprake is van een langere periode zonder invallers dan zullen we overgaan tot
het naar huis sturen van meerdere groepen op verschillende dagen van de week
(wisselsysteem). Hiermee voorkomen we dat niet steeds dezelfde groep thuis dient te
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5.

blijven. Dit doen wij om zoveel mogelijk lesuren voor alle groepen te waarborgen en
lesuitval te minimaliseren. We zullen hier zo spoedig mogelijk bij het ingaan van de
afwezigheid schriftelijk melding van maken naar alle betrokken ouders.
Dit protocol is op schoolniveau vastgesteld en is opgenomen in de schoolgids. Alle
ouders kunnen zo op de hoogte zijn van dit beleid.

Heeft u vragen?
Maak even een afspraak met de groepsleerkracht van uw kind, komt u er met de leerkracht niet uit
of heeft u groepsoverstijgende vragen? U kunt dan een afspraak maken met dhr. Simon van der
Werff en/of mevr. J. de Vries.
Vertrouwenspersonen en contactpersonen Klachtencommissie
U kunt contact opnemen met dhr. Simon van der Werff.
Jeugdsportfonds Groningen
Op het Jeugdsportfonds kan een beroep worden gedaan als het moeilijk te
betalen is om een kind lid te laten zijn van een sportvereniging. Uw inkomen moet
maximaal 105% van het wettelijk sociaal minimum bedragen. Het gaat om
kinderen tot 16 jaar. U kunt zich melden bij de contactpersoon. Die vult samen
met u het inschrijvingsformulier in via de computer.
De contactpersoon op onze school is: Simon van der Werff.
Vakantierooster 2019 – 2020
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Algemene informatie
Overzicht groepen en hun leerkracht(en)
Leerkracht

Werkdag

Groep

Juf Janette de Vries
(nevenvestigingscoördinator)

Maandag t/m vrijdag
Vrijdagmiddag

1/2
7/8

Juf Karin Stikfort

Maandag t/m vrijdag

3/4

Juf Kirsten Kruise
Meester Dilan Cornelisse

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
Woensdag

5/6
5/6

Juf Renate Oosterhuis

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en
vrijdagochtend
Vrijdagmiddag

7/8

Juf Janette de Vries

7/8

Schooltijden
Groep 1 en 2
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Groep 3 en 4
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15. 15 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur
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Groep 5 t/m 8
Ochtend

Middag

Maandag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Dinsdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15. 15 uur

Woensdag

08.30 uur – 12.15 uur

Donderdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

Vrijdag

08.30 uur – 12.00 uur

13.15 uur – 15.15 uur

De ochtendpauze van groep 1 t/m 8 is 15 minuten van 10.15 – 10.30
uur.
De eerste “bel” gaat om 8.25 uur en 13.10 uur om de kinderen de
gelegenheid te bieden naar het toilet te kunnen gaan, zodat de lessen
om 8.30 uur en 13.15 uur van start kunnen gaan.

De schooldeuren gaan een kwartier voor schooltijd open. Vijf minuten voor de lestijd gaat de eerste
“bel”. Om half negen en kwart over één beginnen de lessen.
Gymnastiek
De groepen 1 en 2 gaan elke dag voor gym en/of spel/dans naar de gymzaal. Er wordt gegymd in
hemd en onderbroek en gymschoenen. Deze schoenen blijven op school. Wilt u de schoenen van
naam voorzien?
Voor groep 3 t/m 8 is het verplicht om te gymmen in korte broek met t-shirt, een gympakje mag ook.
In verband met wratten is het verplicht voor deze kinderen om gymschoenen aan te doen. Vanaf
groep 5 is er de mogelijkheid om zich na de gymles te douchen. Er mogen geen sieraden worden
gedragen tijdens de gymles. Oorbellen die niet uit kunnen, dienen te worden afgeplakt.
Gymkleding vergeten betekent:
 gymkleding lenen
 in ondergoed meedoen
 of een extra taak in de klas

Jaarboekje o.d.b.s. Theo Thijssen 2019 – 2020

11

Gymnastiekrooster
Groep
Maandag
Dinsdag

Groep 1/2
Ochtend
Middag
Ochtend

Woensdag

Ochtend

Donderdag

Ochtend
Middag
Ochtend

Vrijdag

Groep 3/4

Groep 5/6

Groep 7/8

Middag

Middag

Ochtend

Ochtend

Ochtend

Ochtend

In het schooljaar 2019 – 2020 beschikken wij weer over een vakleerkracht gymnastiek (vanuit de
werkdrukmiddelen). Juf Ellin zal deze lessen één keer per week verzorgen (elke donderdag). De
groepen 1 t/m 8 krijgen dan een gymles van een vakleerkracht gymnastiek.
Het LOT
Op de Theo Thijssen hebben we een luizen opsporing team, bestaande uit een aantal ouders. Zij
controleren na elke vakantie de haren van alle kinderen en leerkrachten op luizen en neten. Indien
bij een kind luizen en/of neten zijn gevonden, worden alle kinderen van diezelfde groep na een week
opnieuw gecontroleerd. De ouders van een kind met luizen worden telefonisch door de
schoolcoördinator op de hoogte gesteld en er wordt verwacht dat het betreffende kind z.s.m. wordt
opgehaald van school. Alle kinderen van de betreffende groep krijgen een brief mee naar huis.
Overblijven
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kunnen kinderen op school overblijven. De kosten
bedragen € 1,80 per keer. Voor regelmatige overblijvers is er de zgn. 10-strippenkaart voor € 15,-.
Kinderen die overblijven moeten zelf eten en drinken meenemen.
Ouderbijdrage
Het schoolfonds bedraagt voor 2019 – 2020: €20,00 per jaar.
Het bedrag van de schoolreizen is afhankelijk van de bestemming.
• Groep 1 en 2: Totaal € 46,-- . Schoolreis € 26,--, schoolfonds €20,--. Termijn bedrag €11.50
• Groep 3, 4, 5, 6: Totaal € 48,--. Schoolreis € 28,--, schoolfonds €20,--. Termijnbedrag €12.—
• Groep 7 en 8: Totaal; € 105,--. Schoolreis € 85,--, schoolfonds € 20,--. Termijnbedrag; € 26,25
Bankrekening NL 60 RABO 0143 1720 42 t.n.v. ouderraad Theo Thijssenschool te Nieuwe Pekela,
met vermelding van naam kind en groep.
Eerste termijn:
Tweede termijn:
Derde termijn:
Vierde termijn:

2 oktober
2 december
2 februari
2 april
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