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Beste ouders/verzorgers,
Afgelopen maandag hebben we met het hele team
een studiedag gehad. De groepen 1-2 hebben
gekeken naar de leerlijnen van het jonge kind. Deze
leerlijnen bieden ondersteuning aan de leerkrachten
voor het volgen van de ontwikkeling van de
leerling/groep en bij het maken van een beredeneerd
leerstofaanbod. De inhoud van de leerlijnen behelzen
de domeinen motoriek, spel, rekenen en taal.
In de groepen 3 t/m 8 hebben we een expert van onze
nieuwe methode Staal uitgenodigd zodat wij de
methode optimaal weten in te zetten in onze
heterogene groepen. Ondertussen hadden de
leerkrachten al veel vragen verzameld over de nieuwe
methode en die zijn beantwoord. In de middag hebben
alle leerkrachten een start gemaakt met het invullen
van de groepsplannen voor hun eigen groep.
We kijken met z’n allen terug op een goede,
motiverende en inspirerende studiedag die ons weer
verder heeft gebracht tot het optimaliseren van ons
onderwijs.
Praktisch
Dan nog even een paar praktische punten. Zoals jullie
weten maken we op dit moment gebruik van 3
ingangen op de Anjeliersstraat; de ingang aan de
Tuinstraat en 2 ingangen op de Anjeliersstraat.
In verband de overzichtelijkheid willen wij vanaf
maandag gebruik gaan maken van 2 ingangen. Dit
zullen de ingangen zijn via de Tuinstraat en de ingang
op de Anjeliersstraat op nr 153. Deze beide ingangen
zullen van 08.45 tot 09.00 open zijn. Vanaf 09.00 uur
zullen we deze beide ingangen sluiten en zal de
school alleen nog maar bereikbaar zijn via de
Anjeliersstraat nr 157. Daar hebben we een bel waar
aangebeld kan worden. We hebben hiervoor gekozen
omdat wij graag zicht willen hebben op wie er onze
school in- en uitloopt. Wij hopen dat jullie begrip
hebben voor deze nieuwe regeling.
Veiligheid
In het kader van de veiligheid zien we ook dat de
hoeveelheid fietsen die zowel op het schoolplein als
op de Anjeliersstraat worden gestald zorgwekkend is.
De kinderen kunnen nauwelijks de uitgang uit als zijn
naar gym gaan of bij calamiteiten ivm de hoeveelheid
fietsen die er staan. Wij zien ook dat de fietsen die op
het schoolplein staan niet bijdragen aan de veiligheid

van het buitenspelen op het schoolplein. Wij zijn al met
de gemeente in gesprek hierover en zoeken naar een
oplossing voor een veilige stalling van de fietsen. Tot
die tijd willen wij vragen dat wanneer dat mogelijk is de
kinderen lopend naar school laten gaan.
Mochten jullie nog vragen hebben naar aanleiding van
deze mail dan ben ik ’s ochtends bereikbaar op school
of via het mailadres directie@ttsa.nl
Met vriendelijke groeten,
Francesca Hand
Thema-ouderavond Pesten
Wij willen u als ouders graag uitnodigen voor onze
ouderavond op donderdag 24 september.
Wij hebben Theo Klungers van anti-pestbureau Posicom
uitgenodigd om ons meer te vertellen over (digitaal)
pesten, het aanpakken van pesten, over normen en
waarden en ons met een knipoog een spiegel voor te
houden.
De avond staat in het teken van groepsprocessen en hoe
wij als leerkrachten en ouders samen gezonde
groepsprocessen kunnen bevorderen.
De avond ziet er als volgt uit
19.15 Inloop met koffie/thee
19.30 Opening
- Wat doet de Theo Thijssen aan het sociaal-emotionele
welbevinden van de leerlingen?
- Lezing door Theo Klungers
- Pauze
- Gelegenheid tot het stellen van vragen
- Afsluiting
Ivm met de organisatie vragen wij u zich aan te
melden via directie@ttsa.nl
Hierin graag vermelden:
uw naam, de naam van uw kind(eren) en de groep van
uw kind(eren).
Aan de hand van het aantal aanmeldingen zullen wij de
locatie bepalen. U wordt daar later nader over
geïnformeerd.
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Kalender september
14 kamp gr 5/6 Gerda/Albert, Bret, Maarten
15 ouderavond 7/8
16 kamp gr 5/6 Simone/Rina, Carmen/Tugba
17 ouderavond1/2
24 thema-avond PESTEN
Week tegen het pesten
Van 21-25 sept. besteden we in alle klassen aandacht
aan pesten. In de groepen 3 t/m 8 worden
klassenregels met elkaar gemaakt . Daarnaast zijn er
groepsvormende activiteiten; Je hebt elkaar nodig in de
klas. Hoe kan je elkaar vertrouwen en op elkaar bouwen?
Wat is het verschil tussen plagen en pesten? De groepen
werken hieraan dmv verhalen, liedjes, drama,
coöperatief leren, complimentenspel spelen etc. Het is
de bedoeling dat er dagelijks activiteiten in dit kader
plaatsvinden.
Ook de kleuters gaan deze week afspraken maken
over prettig gedrag en aardig zijn voor elkaar. Met
behulp van dramalessen, kringgesprekken en
coöperatief leren zullen ze deze week drie positieve
afspraken maken die in de klas komen te hangen.
Je kunt kijken op de site www.weektegenpesten.com ,
en www.stoppestennu.nl
Ook interessant: Klokhuis besteedt de hele week
aandacht aan pesten.
Plusgroep
Ook dit schooljaar zijn we op de Theo Thijssen weer
van start gegaan met de Plusgroep. Kleine groepjes
kinderen, die naast het reguliere programma een extra
uitdaging aankunnen, verdiepen zich deze eerste
periode in het thema “Het Dierenrijk”. Onderwerpen als
zoogdieren, reptielen, het aanpassingsvermogen van
dieren, insecten, (op expeditie naar) het poolgebied en
klimaten zullen de revue passeren. Het draait bij de
Plusgroep echter ook om zaken als: analytisch,
creatief en kritisch denken en het opstellen &
evalueren van eigen leerdoelen. Na de bijeenkomst
van de Plusgroep werken de kinderen de rest van de
week, in hun eigen klas, zelfstandig verder aan de
opdrachten. De eigen juf of meester geeft ze de
gelegenheid aan hun ‘Plustaak’ te werken en helpt,
indien nodig, hen af en toe.
In de eerste periode nemen 39 leerlingen uit de
groepen 4, 6 en 8 gedurende zes à zeven weken deel
aan de Plusgroep. Ze komen eens per week buiten de
klas bij elkaar, onder leiding van Rina Groot (op
dinsdag) en Liesbeth van Loon (op donderdag).
Wie voor de Plusgroep in aanmerking komt, wordt
bepaald door een combinatie van toetsresultaten en
de indruk, die de leerkracht van een leerling heeft.
Motivatie en werkhouding zijn, naast scores, ook
belangrijk. Het gaat erom of een kind zal genieten van
de soms ingewikkelde opdrachten. Het moet natuurlijk
niet zo zijn dat het extra werk alleen maar als een
belasting wordt ervaren. Dit jaar hebben wij, Rina en
Liesbeth, het stokje van Femke overgenomen. Wij zijn
enthousiast en hebben er superveel zin in!

Kamp 5/6
De groepen 5-6 zijn deze week op kamp.
14 t/m 16 september 2015 de 5-6 groepen van
Gerda/Albert, Maarten en Bret.
16 t/m 18 september 2015 de 5-6 groepen van
Simone/Rina en Carmen/Tugba.
http://www.stayokay.com/nl/hostel/gorssel

Helaas zijn er nog steeds ouders die nog niet betaald
hebben. De kosten voor het reisje naar Gorssel
bedragen € 125,- Wij verzoeken u dit bedrag vandaag
nog over te maken naar rekeningnummer
NL94 RABO 0136 8432 47
tnv Theo Thijssenschool Amsterdam ovv de voor- en
achternaam van uw kind en de groep waarin uw kind
zit.
Kamp in Het Woldhuis van groep 7/8.
Vlak na aankomst gingen we een speurtocht doen.
Dat was wel spannend wand sommige groepen raakte
verdwaald.
Gelukkig waren alle groepen veilig terug.
e
De 2 dag gingen we struiken snoeien, de vijver
baggeren en bomen omzagen.
e
De 3 dag gingen we boren in de grond, bomen
meten en sporen zoeken.
In de avond gingen we levend Stratego en levend
Cluedo spelen.
Als allerlaatste bakten we nog broodjes op stokken bij
een kampvuur.
Donderdag moesten we een natuuronderwerp kiezen
en er een presentatie over maken.
Toen kwam dat moment waar iedereen op had
gewacht….:
DE BONTE AVOND!!!
Er waren super leuke optredens en de disco was ook
super leuk!
Vrijdag gingen we pannenkoeken bakken, soep
maken, appels poffen en broodjes worst eten. Toen
we alles hadden op gegeten gingen we weer terug.
Lou Querido
Groep 7/8 W
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kamp gr 7/8

Gymzaal
Op dit moment zijn wij genoodzaakt om op de
dinsdagen te gymmen in de gymzaal in de Palmstraat.
De materialen in de gymzaal op de Westerstraat zijn nl
afgekeurd. Omdat de gymzaal in beheer is van de
Saffier moeten wij wachten tot zij de materialen
vervangen.
Let op! Hieronder kunt u zien wanneer de kinderen
vrij zijn

Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen
schooljaar 2015-2016 Theo Thijssen school
maandag 7 september 2015 (studiedag team)
donderdagmiddag 15 oktober 2015
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdag 16 oktober t/m 25 oktober 2015 (herfstvakantie)
woensdag 18 november 2015 (studiedag team)
!!!donderdagmiddag 3 december alleen groepen 1/2!!!
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdagmiddag 4 december 2015
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
donderdagmiddag 17 december 2015 i.v.m. kerstdiner ’s
avonds Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdag 18 december 2015 t/m zondag 3 januari 2016
(kerstvakantie)
donderdagmiddag 4 februari 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdag 5 februari 2016
zaterdag 27 februari t/m maandag 7 maart 2016
(voorjaarsvakantie)
donderdagmiddag 24 maart 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdag 25 maart t/m 29 maart 2016 (lang paasweekend en
29 maart is studiedag team)
maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2016 (meivakantie)
vrijdagmiddag 13 mei 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
maandag 16 mei 2016 (Pinksteren)
maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2016 (juni vakantie)
donderdagmiddag 14 juli 2016
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15
vrijdagmiddag
15
juli
t/m
zondag
28-08-2016
(zomervakantie)

Ouder- en Kindadviseur
Mijn naam is Naomi Boers. Sinds augustus 2015 ben
tijdelijk als ouder- en kindadviseur verbonden aan de
Theo Thijssenschool, totdat mijn collega Katja Nederhoed
weer terugkomt. U kunt bij mij terecht met kleine en grote
vragen over opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld over
pesten, opkomen voor jezelf of ruzie thuis, maar ik kan
ook tips geven om uw kind beter te laten eten of slapen of
om een leuke activiteit na school te vinden. We kijken
samen wat er nodig is. Misschien bent u al geholpen met
een gesprek en als het ingewikkelder is, maken we
samen een plan. Ik kan uw kind helpen met tips,
gesprekken of een training. Belangrijk is dat uw kind goed
en snel geholpen wordt.
Als ouder- en kindadviseur maak ik deel uit van het
Ouder- en Kindteam Centrum Oost. Daarin werken ook
jeugdartsen en jeugdpsychologen die ik kan betrekken en
ook de jeugdgezondheidszorg wordt voortaan vanuit het
Ouder- en Kindteam geboden: op de basisschool wordt
de gezondheid van iedere vijfjarige en iedere tienjarige
onderzocht door een van mijn collega’s.
U kunt mij bereiken via, de IB-ers Sandra Barendregt en
Femke Mastenbroek of rechtstreeks via 06-83 17 34 19
of n.boers@oktamsterdam.nl.
Meer informatie: www.oktamsterdam.nl

Een bericht van de naschoolse Kidsactiviteiten
De inschrijvingen van de naschoolse activiteiten zijn
inmiddels gestart.
Veel activiteiten zijn al vol maar er is nog plaats o.a.
voor:

Lol met Wol
•
•
•
•
•

Maandag Lol met Wol groep 6/7/8 in het
Claverhuis, Elandsgracht 70
Dinsdag de Avonturenclub groep 6/7/8 Woeste
Westen, Westerpark
Maandag Timmerclub groep 3/4/5 in de
Burghtschool, Keizersgracht 41
Donderdag Circus Elleboog groep 1/2 in de
Gymzaal van de Saffier, Westerstraat 202
Dinsdag MindfulKinderYoga in Reel, Tussen
de Bogen 16.

U kunt uw kind nog aanmelden via
www.amsterdam.nl/kidsactiviteiten, ga vervolgens
naar stadsdeel Centrum, selecteer Westelijke
Binnenstad en daar vind u alle activiteiten en klik op
schrijf je in.
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met
Wanda Broers E w.broers@ijsterk.nl
T 06 2232 9474
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