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kalender mei
17 t/m 20 alle groepen dagelijks activiteiten ihkv
Jordaanweek zoals bv museumbezoeken
18 gr 5/6 Anjelier Hermitage
20 afsluiting Jordaanweek
26 groepen 5/6 Toneelmakerij
27 alle groepen expositie werk Jordaanweek
Volgende nieuwsbrief 30 mei
Verlengde zomervakantie in verband met
verbouwing
De zomervakantie op de Theo Thijssenschool zal dit
jaar langer zijn dan we oorspronkelijk hadden
ingepland. In het kader van de onderwijsvernieuwing is
het namelijk noodzakelijk om intern lokalen te
verwisselen en intern te verhuizen. Sommige lokalen
zullen voorzien worden van nieuwe vloeren en
verschillende lokalen moeten startklaar gemaakt
worden voor hun nieuwe groepen. Ook overige
werkzaamheden aan het gebouw zijn ingepland. Deze
werkzaamheden zijn niet te realiseren in de weken van
de zomervakantie. Daarom zullen we dit jaar de
zomervakantie moeten verlengen. Dat betekent dat
alle kinderen zomervakantie hebben van donderdag
14 juli t/m dinsdag 30 augustus.
•
•
•
•
•
•
•

Het team van de Theo Thijssen zal in de week van 22
augustus vast starten met het inruimen van de lokalen
dus mocht u niets te doen hebben…..;)
Voor sommige ouders is de verlengde vakantie fijn
maar wij begrijpen ook dat dit voor sommige ouders
lastig kan zijn. Deze werkzaamheden hebben wij van
te voren ook niet kunnen overzien en wij hopen dat
met deze planning de kinderen na de zomervakantie
rustig kunnen starten in hun nieuwe lokaal. Mocht u
nog vragen hebben naar aanleiding van deze mail dan
kunt u mij mailen op directie@ttsa.nl
Francesca Hand.

Woensdag 13 juli (van 10 tot 12): eindkermis
kinderen
Donderdag 14 juli
: de kinderen vrij ivm
met verbouwing/inpakken
Vrijdag 15 juli
: de kinderen vrij ivm
met verbouwing/inpakken
Zomervakantie
: oorspronkelijk tot 28
augustus
Maandag 29 augustus : kinderen vrij ivm
verbouwing
Dinsdag 30 augustus : de kinderen vrij ivm
verbouwing
Woensdag 31 augustus : de school begint
weer, kinderen naar school.

Op woensdag 13 juli en donderdag 14 juli zouden we
graag ouderhulp krijgen voor het inpakken van de
verschillende lokalen en magazijnen en het
schoonmaken van de lokalen.
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Jordaanweek 17 t/m 20 mei
Deze week zal het lesprogramma van de Theo
Thijssen in het teken staan van ‘Bij ons in de Jordaan’.
Er zijn projecten over geschiedenis, huisvesting,
gevelstenen, hofjes, straatnamen etc. Er zijn onder
andere speurtochten en rondleidingen door de buurt
en alle groepen 3 t/m 8 gaan langs bij het Theo
Thijssenmuseum, waar voorgelezen wordt uit het boek
“Kees de Jongen” en de kinderen leren wat de
“zwembadpas” is. De kleuters bezoeken het
Amsterdam Museum. Ook de gym en muzieklessen
zullen inspelen op de Jordaanweek.
Afsluiting
Op vrijdag 20 mei sluiten wij de Jordaanweek af met
een draaiorgel op het schoolplein en een gezamenlijk
‘Bij ons in de Jordaan’. Omdat vier dagen te kort is om
alle activiteiten en creatieve opdrachten af te maken,
sluiten we dit project op vrijdag 27 mei officieel af.
Van 09.00 tot 10.00 uur (op de Palm van 08.45 tot
09.45 uur) is er gelegenheid om al het werk dat in de
Jordaanweek is gemaakt te bekijken. We nodigen u
van harte uit om alle klassen te bezoeken.
We hopen dat het mooie, creatieve weken worden en
wensen iedereen alvast heel veel plezier!
Opening fototentoonstelling van winnende foto's
in het Jordaanmuseum
Op vrijdag 27 mei om 16.00 uur is de officiële opening
van de de winnende foto's in het Jordaanmuseum.
Het Jordaanmuseum is tijdelijk gehuisvest in de
Palmstraat 92 A.
De foto's zijn daar drie weekenden te bewonderen. Het
museum is van vrijdag tm zondag open van 11.00 tot
17.00 uur. (27,28,29 mei, 3,4,5 juni en 10,11,12 juni).

"Enkeltje Amsterdam"
De groepen 5-6 gaan donderdag 26 mei naar de
Toneelmakerij. De groepen 5-6 van de Palm gaan
eerst en de groepen 5-6 van de Anjelier gaan later die
ochtend. Daarom moeten de leerlingen van de drie
groepen 5-6 op de Palm om 8.30 aanwezig zijn op
school. Om 8.45 zal de cultuurbus vertrekken richting
de NDSM-werf. De groepen 5-6 op de Anjelier komen
dus op de normale tijd op school. Alle kinderen van
groep 5-6 worden op de normale tijd afgehaald bij
school.

Luitenant Niels
Op dinsdag 10 mei is Luitenant Niels, in het kader van
de landmacht dagen, in de 7/8 groepen langs
geweest. Luitenant Niels heeft verteld wat zijn werk
inhoudt en wat zijn motivatie is geweest om het leger
in te gaan. De kinderen waren natuurlijk ontzettend
nieuwsgierig en hebben hem onderworpen aan een
vragensalvo.
De volgende vragen kwamen onder andere voorbij:
- Hoe lang hij van huis is als hij op missie gaat.
- Of hij dan niet zijn vriendin of familie gaat missen.
- Of hij wel eens zijn rode baret is kwijt geraakt en wat
er dan zou gebeuren.
- Of hij veel moest trainen.
- Of hij wel eens gewond is geraakt en nog veel meer
van dit soort vragen.
Ook Luitenant Niels keek terug op een geslaagde dag,
het was een heel ander soort publiek dan hij normaal
gesproken mee te maken krijgt.

We gaan kijken naar de voorstelling "Enkeltje
Amsterdam". Het is meer dan alleen een voorstelling.
In een grote tent op de NDSM-werf bouwen de
kinderen samen een stad van karton, worden ze
overal verrast met onverwachte
optredens/performances en horen ze spannende
hoorspelen. Voor meer informatie kunt u terecht op:
http://www.toneelmakerij.nl/nl/voorstellingen/enkeltje-amsterdam/

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Theo Thijssenschool Amsterdam – nieuwsbrief 17 mei 2016 – pagina 2

SE dag Zomerweek
Met de zomer in aantocht komt ook de allerleukste
week van het jaar er weer aan: de S.E.
ZOMERWEEK!
Net als vorig jaar organiseert S.E. Dag tijdens de
eerste week van de zomervakantie (maandag 18 juli –
vrijdag 22 juli, 09:00-17:00 uur) een fantastische leuke
week voor kinderen van de basisschool (4-12 jaar).
De leukste manier om je zomervakantie te beginnen!!
De hoofdingrediënten blijven hetzelfde: met een super
gezellige groep kinderen een week lang werken aan
de zomervoorstelling. Om op vrijdagmiddag deze
voorstelling op te voeren voor alle ouders, broertjes,
zusjes, opa’s en oma’s en de week feestelijk af te
sluiten.
Het thema van dit jaar is ‘WERELDREIS’ en
momenteel wordt er hard gewerkt om het programma
af te maken.
Naast het maken en oefenen van de voorstelling (in de
ochtend) zullen de kinderen tijdens de zomerweek ook
een fantastische wereldreis maken. Elke dag
vertrekken zij naar een andere land en zullen zich
heerlijk gaan vermaken met de spel-, kamp-, kook!!en knutselactiviteiten typerend voor het land waar de
groep naartoe is afgereisd.
Na deze week hebben de kinderen een paspoort voor
stempels en een enorme rugzak vol met belevenissen!
Meer informatie? www.sedag.nl
Kortom:
*Wanneer? 18-22 juli 2016
*Waar? schoolgebouw van de Amsterdamse
Montessori School: Albrecht Durerstraat 36,
Amsterdam
*Voor wie? leerlingen van de basisschool (4-12 jaar)
*Tijden? 09:00-17:00 uur, kinderen kunnen vanaf
08:30 uur worden gebracht
*Kosten? 1e kind 250,- euro/2e kind 225,- euro/3e kind
200,- euro. Inclusief lunch, tussendoortjes en drinken
Het wordt een te gekke week!
Opgeven kan tot 1 juli.
See you! À bientôt! Hasta otra! 待会儿见!

GEZOCHT: nieuw MR-lid
Aan het einde van dit schooljaar komt er een plek vrij
in de MR. Je kunt in de MR veel voor elkaar krijgen, je
beslist mee over belangrijke zaken voor de kinderen
op school en houdt toezicht op de directie. Dus als je
belangstelling hebt om lid te worden, nodigen we je
graag uit te reageren en onze komende vergadering
(31 mei) bij te wonen.
Waarvoor staat de MR?
Wij zien het als onze taak om een klimaat van
openheid en onderling overleg te creëren. Wij geloven
dat we door kritisch volgen, constructief meedenken
en eigen initiatieven de Theo Thijssen een betere
school maken.
Wat doet de MR?
De Medezeggenschapsraad is een wettelijk
inspraakorgaan, dat alle onderwerpen mag bespreken
die de school betreffen. Voor veel besluiten heeft de
directie advies of zelfs instemming van de MR nodig,
voordat ze kunnen worden uitgevoerd. De MR bestaat
uit 5 leerkrachten en 5 ouders. We vergaderen
ongeveer om de zes weken op dinsdag. Tijdens
vergaderingen bespreekt de MR zaken als algemeen
beleid, financiën, leerresultaten, veiligheid,
ondersteuning van leerlingen en ouderavonden. Daar
komt natuurlijk ook voorbereiding en leeswerk bij
kijken. Verder onderhoudt de MR contact met de
Ouderraad (OR), met de Tussenschoolse Opvang
(TSO) en met de overkoepelende
Gemeenschappelijke MR van OoadA. En we nemen
vaak grote en kleine initiatieven om de school nog
beter en leuker te maken.
Interesse? geef je op via mr@ttsa.nl voor de volgende
vergadering op 31 mei.
MR-rapport over eindresultaten Theo
Thijssenschool
De MR heeft dit schooljaar de eindresultaten van de
Theo Thijssenschool onder de loep genomen. Klik op
de link hieronder en lees hoe de cito-eindscores en de
schooladviezen zich in de afgelopen jaren
ontwikkelen.
http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/pdf/MR/Notitie_schoolresultaten_mei_2016.pdf

Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen
Theo Thijssenschool 2015-2016
maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2016 (juni
vakantie)
Woensdagmiddag 13 juli t/m dinsdag 30-08-2016
(zomervakantie)
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