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Van de directie……..
We zijn dit jaar goed gestart op de verschillende locaties. Na een
eerste onwennige periode zijn we nu allemaal gewend aan de
nieuwe gebouwen en lokalen.
De verkeerssituatie op de Kerkstraat blijft een aandachtspunt. We
willen u met klem verzoeken niet te parkeren op de stoepen en op
het stuk weg voor de school. De meeste ouders doen hun best,
maar we hebben ook al een paar onveilige situaties gezien in de
afgelopen 8 weken. We moeten er met elkaar voor zorgen dat het
zo veilig mogelijk is rond de school.
In ons gerenoveerde gebouw start zomer 2018 een peuterspeelzaal. Kinderen vanaf 2,5 jaar kunnen hier terecht. U kunt uw kind
vanaf januari 2018 aanmelden voor deze Theo Thijssen peuterspeelzaal. Op dit moment zijn we aan het onderzoeken of we ook
een BSO in de school kunnen huisvesten. We houden u op de
hoogte.

Nieuwe leerlingen:

De schoolgids is aangepast voor het schooljaar 2017-2018. U
kunt de vernieuwde schoolgids vinden op onze website.

Groep 8

De Jantje Beton Actie heeft € 1149,-- opgebracht. Een prachtig
bedrag dat we gaan gebruiken voor het nieuwe schoolplein.

: Chenoah Manusiwa

Groep 1-2a: Rosalie de Jong
Groep 1-2b: Iris van Hoven en
Sven Buis
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Goed nieuws
Renovatie
Ten eerste zijn we natuurlijk heel blij dat de renovatie nu echt van start gaat.
Inspectie
Ten tweede kregen we bezoek van de Inspectie van het onderwijs.
Onze school deed mee aan een verificatieonderzoek van Stichting Klasse, de stichting waar onze school onder valt.
Omdat we op 3 locaties gehuisvest zijn, kwamen er 2 inspecteurs ons bezoeken . Alle locaties
zijn bezocht.. Er is in een aantal groepen lessen bijgewoond en er is in de leerlingvolgsystemen
gekeken. De inspecteurs zijn in gesprek gegaan met 5 ouders en er is ook gesproken met 6
leerlingen uit groep 8. Verder is er uitgebreid gesproken met de directie en de interne begeleiding.
Onze school werd gecontroleerd op 5 kwaliteitsgebieden
Aanbod
Zicht op ontwikkeling
Kwaliteitszorg
Kwaliteitscultuur
Verantwoording en dialoog
De inspectie was tevreden over de gecontroleerde kwaliteitsgebieden. Er werden geen tekortkomingen geconstateerd.
De inspectie vond het punt verantwoording en dialoog een sterk punt van onze school. Onder dit
punt valt de communicatie met ouders op allerlei gebieden. Informatie via mijn schoolinfo
(bijvoorbeeld de weekupdate), informatie over de leerontwikkeling van de leerlingen maar ook de
betrokkenheid van de ouders bijvoorbeeld in de oudervereniging en de MR.
Wij zijn blij met het oordeel van de inspectie. Het laat ons zien dat we hard werken aan de goede
dingen.
Surpriseavond voor de kleutergroepen
Sinterklaas komt dit jaar een week later aan dan wij hadden verwacht. De surpriseavond wordt
daarom verzet van 15 november naar dinsdagavond 21 november.
Spreektaal op school
De Theo Thijssenschool is een openbare school. Onze school heeft een diverse populatie. Kinderen met verschillende achtergronden ontmoeten elkaar bij ons op school en hierdoor wordt
een goede basis gelegd voor het latere leven in onze multiculturele samenleving.
We leiden kinderen op om nu en later goed te kunnen functioneren in onze maatschappij. Het
goed beheersen van de Nederlandse taal is daarbij essentieel. Daarom is de spreektaal op onze
school Nederlands. We verwachten van alle ouders dat ze op het plein en binnen de muren van
onze school Nederlands spreken. Een taal die iedereen kan verstaan, zodat niemand wordt buitengesloten en iedereen goed kan deelnemen aan onze samenleving.
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30-10

Luizencontrole

30-10

Kijkmiddag Kerkstraat groep 3 t/m 6
Voortgangsgesprekken

t/m 2-11
6-11

Kijkmiddag Mauritslaan gr 7/8

7-11

Start zwangerschapsverlof juf Marijke Rijneveld groep 8
Nationaal Schoolontbijt. Niet thuis ontbijten!

10-11

Start juf Iris Beerthuijzen groep 8
Spelletjes uur groep 1-2

13-11

Start Sintproject groep 1 t/m 4

14-11

Snuffelochtend 9.00-10..30 uur

21-11

Surpriseavond voor de ouders van groep 1-2

5-12

Sinterklaasfeest, 12.15 uur uit.

8-12

Speelgoed uur groep 1 t/m 8

21-12

Kerstdiner. Info volgt.

22-12

12.15 uit. Geen gym. Start Kerstvakantie.

8-1

Starten na de Kerstvakantie

10-1

Studiemiddag team. Alle groepen zijn om 12.15 uur uit.

Commissie B
Wij zijn vanaf de start van het schooljaar druk bezig met het regelen van alle activiteiten die nodig zijn voor
een geslaagd sinterklaasfeest. Hierbij denkend aan de hal en aankomst.
Verder zorgen wij voor een mooie halversiering rondom de lente en Pasen. En zijn wij verantwoordelijk voor
het regelen van de schoolfotograaf.
Als commissie B bestaan wij uit nu nog 6 leden. Stacy Blaazer (voorzitter) Bionda van Kersbergen, Susanne
van den Bor, Rijnie Merkus , Agnieszka Stochelska en sinds kort ook Marlies Greeven en zijn Juf Jeannette
en Juf Anouchka vanuit het team om ons te helpen.
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De Bibliotheek De Groene Venen organiseert samen met het
Centrum voor Jeugd en Gezin

dinsdag

21

november 2017

een interactieve bijeenkomst
Samen Mediawijs met Justine Pardoen
(bekend van tv en het platform www.bureaujeugdenmedia.nl )

Herkent u deze vragen?
Is mijn kind mediawijs?
Is mijn kind (te)veel bezig met social media?
Wanneer is mijn kind sociaal weerbaar?
Waar houdt mijn kind zich mee bezig, wat zijn de populaire apps?
Kan mijn kind omgaan met de druk op social media?
Hoe begrens ik het gebruik?

Praat dan mee!

Meld u nu aan!

Waar

: Cultuurhuys de Kroon, Gouweplein 1, Waddinxveen

Aanvang

: zaal open vanaf 19.30 uur, aanvang om 20.00 uur

Doelgroep

: Voor ouders van kinderen in de leeftijd ± 9 t/m 14 jaar
: Aanmelden via www.bibliotheekdegroenevenen.nl of aan de
balie van de bibliotheek

Toegang is gratis!
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