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Agenda november
14 lootjes trekken in 5-8
18-25 week vd mediawijsheid in 5-8
18 IDFA grn 7 en 8
22 krakeling grn 7 en 8
Volgende nieuwsbrief 21 november
Nieuwe samenwerking naschoolse opvang.
Met ingang van 1 januari 2017 zal de school
gaan samenwerken met een nieuwe
naschoolse opvang. We hebben de
samenwerking met Brood en Spelen opgezegd
en zullen nu gaan samenwerken met De Kleine
Wereld. We vinden het belangrijk dat de
naschoolse opvang in samenwerking met
school een opvang kan bieden die uitdagend,
stimulerend en leuk is voor kinderen en past
binnen het beleid van de school. Per 1 januari
zal de Kleine Wereld starten met twee groepen
op de Anjeliersstraat. Vanaf volgend schooljaar
zal het aantal plekken uitgebreid worden op de
Anjeliersstraat en de Westerstraat. Binnenkort
krijgen jullie een mail waarin er meer informatie
gegeven wordt over De Kleine Wereld. Brood
en Spelen kan wel tot de zomer op de
Palmstraat gehuisvest blijven. Het is alle
ouders vrij om te kiezen bij welke naschoolse
opvang jullie je aanmelden.

Leuk! in de groepen 7-8
Op dinsdag 22 november a.s. gaan de vijf
groepen 7 en 8 naar de Krakeling, om daar het
stuk “Leuk!” van de Toneelmakerij te zien. Dit
stuk gaat over de vermoeiende bezigheid
ALTIJD de leukste en de beste te moeten zijn.
Voorafgaand aan dat bezoek krijgen de
leerlingen twee keer een drama-les van een
drama-docent op school. In de week na het
bezoek wordt dit project afgesloten met een
laatste les op school. Het bezoek aan de
Krakeling begint om 13.15 uur. Naar
verwachting zijn we rond 15.15 uur terug op
school. Leerlingen die normaal niet overblijven,
doen dat die dinsdag wel.

IDFA
Op vrijdag 18 november a.s. brengen de
groepen 7-8 het jaarlijkse bezoek aan het Idfa,
het Internationaal Documentaire Festival
Amsterdam. Deze keer zullen we drie
documentaires bekijken in de Brakke Grond in
de Nes. Daar moeten we om 9.05 uur zijn.
Omdat we lopend vanuit naar school naar het
theater gaan, worden de leerlingen die dag om
8.30 uur op school verwacht. De
documentaires die we gaan zien zijn:

Een	
  jaar	
  zonder	
  mijn	
  ouders,	
  Tien	
  en	
  
Suburban	
  King/Top-‐girl.
De eigen bijdrage voor het bezoek is € 2,50. Deze
bijdrage kan vanaf maandag 14 november worden
afgegeven bij de leerkracht van uw kind.

Beestjes
De groepen 5 en 6 hebben een buitenles
gehad over kleine beestjes in de herfst. Ze
hebben zelf allerlei kriebelbeestjes gezocht en
uitgezocht wat voor soorten het waren.
Ze kregen hulp van een educatief medewerker
van het NME.
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Informatie-avond groep 8
Op dinsdagavond 13 december houden de
leerkrachten van de groepen 8 voor de ouders
van de leerlingen van hun klas een informatieavond over de overstap van basis- naar
voortgezet onderwijs. Deze overstap wordt
geregeld in de zogenaamde Kernprocedure.
Deze procedure omvat de afspraken die
tussen het primair en voortgezet onderwijs
gemaakt zijn. Ook dit jaar zal er bij de
inschrijving voor een middelbare school sprake
zijn van loting en matching. Hoe dat allemaal in
z’n werk gaat en hoe die procedure verloopt,
krijgt u op de ouderavond te horen. Ook wordt
de Keuzegids die avond uitgedeeld. In deze
gids staat belangrijke informatie over alle
middelbare scholen in Amsterdam.
De avond begint om 19.30 uur en vindt plaats
in de klas van uw kind. De toegang tot de
school is via de Anjeliersstraat 153. Vriendelijk
verzoeken wij u om bij het eventueel stallen
van uw fiets rekening te houden met de
doorgang voor de bewoners van de
Anjeliersstraat.
Poppenkastspelers gezocht
Voor het Sinterklaasfeest zoekt de onderbouw
van de Anjeliersstraat poppenkastspelers die
meerdere keren een voorstelling van plm 15
minuten kunnen verzorgen tijdens de
Sinterklaasviering op 5 december. Op de
Wester is er al een gegadigde maar die kan er
best nog iemand bij gebruiken. Op de Anjelier
kunnen enthousiastelingen zich melden bij Ilze
en op de Wester bij Mieke.

Fris na de TSO
De TSO is op zoek naar iemand die voor een
vrijwilligersvergoeding de toiletten zou willen
schoonmaken na de TSO.
De vergoeding is € 10,00 per keer en moet
gedaan worden om 13.00 uur in de Anjelierstraat
en daarna de op Westerstraat. Het gaat om 1
kleutertoilet in de Westerstraat en 3 toiletten op
de begane in de Anjeliersstraat.

Creamiddag
Op de creamiddag tekenden kinderen bomen na
met houtskool. De prachtige kastanje op het
Sargentiniplein leent zich daar goed voor.

Vakantierooster en vrije dagen en/of
middagen Theo Thijssenschool 2016-2017
2016
maandag 5 december
kinderen om 12:15 uur vrij
dinsdag 6 december
lesvrije dag voor de kinderen
donderdag 22 december
kinderen om 12:15 vrij, ‘s avonds kerstdiner
vrijdag 23 december
lesvrije dag voor de kinderen
zaterdag 24 december t/m zondag 8 januari
kerstvakantie
2017
donderdag 2 februari en vrijdag 3 februari
lesvrije dagen voor de kinderen
vrijdag 17 februari
lesvrije dag voor de kinderen
zaterdag 18 februari t/m zondag 26 februari
voorjaarsvakantie
donderdag 6 april
lesvrije dag voor de kinderen
vrijdag 14 april
goede vrijdag
maandag 17 april
2-de Paasdag
zaterdag 22 april t/m zondag 7 mei
Meivakantie
donderdag 25 mei en vrijdag 26 mei
Hemelvaart
maandag 5 juni
Pinksteren
zaterdag 17 juni t/m zondag 25 juni
junivakantie
vrijdag 21 juli
10:00 uur tot 12:00 uur eindkermis
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september zomervakantie

.
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