Anjeliersstraat 157, 1015 NG Amsterdam, 020-6266674 + Westerstraat 297, 1015 MH Amsterdam, 020-6242400
e: info@ttsa.nl w: www.theothijssenschoolamsterdam.nl

Agenda
22 kerstdiner
23-12 tm 8-1 Kerstvakantie
9-1 start met nieuwe schooltijden
Volgende nieuwsbrief 15 januari
Kerstdiner
Op de Westerstraat begint het kerstdiner om
17.00 en is afgelopen om 18.30.
Op de Anjeliersstraat begint het om 17.15 en is
18.45 afgelopen.
Op beide locaties is er na afloop op het plein voor
alle ouders een gezellige kerstborrel
georganiseerd door de Ouderraad.
Op vrijdag zijn de kinderen vrij.

Niet vergeten!
Na de kerstvakantie, op 9 januari, gaan de nieuwe
schooltijden in.
De Westerstraat zal dan om 08.20 opengaan en
de lessen starten om 08.35 uur. De Westerstraat
is uit om 14.50 en op woensdag om 12.35 uur.
De Anjeliersstraat opent om 08.30 uur de deuren
en de lessen starten om 08.45 uur. De
Anjeliersstraat is om 15.00 uur uit en op
woensdag om 12.45 uur.
Het is de bedoeling dat ouders 5 minuten voordat
de lessen starten, na de eerste bel, de klas
verlaten zodat wij echt op tijd kunnen starten met
onze lessen.
Foto’s
Ris van Overeem, vader van Sil, heeft leuke foto’s
gemaakt van het Sinterklaasfeest
https://goo.gl/photos/qXAEe9PJfKcPSYiDA

Ruim 160 5de en 6de groepers waren bij elkaar
gekomen in de hal op de eerste verdieping van de
Westerstraat om samen het Sinterklaas Open Podium
te vieren.

Toetsweken
Na de Kerstvakantie starten we met het afnemen van
de Cito toetsen van het LVS (leerling volgsysteem).
Deze toetsen laten zien hoe onze leerlingen het doen
t.o.v. kinderen elders in het land. Het is voor iedere
school een belangrijk, onafhankelijk meetmoment,
waaruit we kunnen afleiden hoe kinderen zich
ontwikkelen. Na afloop van de toetsweken bespreken
en analyseren leerkrachten en intern begeleiders de
resultaten, zodat we vervolgens ons onderwijs goed
kunnen afstemmen. Op 6 februari 2017 starten we met
twee verslagweken. De leerkrachten brengen dan
verslag uit aan ouders en kinderen. In deze
verslaggesprekken komen uiteraard de cito toets
resultaten aan bod, maar ook algemene ontwikkeling,
zelfstandigheid en sociaal emotionele ontwikkeling van
leerlingen.
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Kidspanel

Wij zijn op zoek naar jou!
Voor het kidspanel van de naschoolse
activiteiten!
Ben je tussen de 6 en 13 jaar?
Wil je graag jouw school/groep
vertegenwoordigen?
Wil je graag meedenken en meepraten over de
naschoolse activiteiten?
Ben je ondernemend en heb je goede ideeën?
Heb je tijd op vrijdag 20 januari 2017 van 16.00 –
17.30 uur?
Meld je dan aan bij Wanda Broers (IJsterk) voor
het kidspanel NSA! Stuur me een mailtje voor de
kerstvakantie en vermeld je naam, je school &
groep en het emailadres en telefoonnummer van
je ouders.
E: wbroers@dock.nl T: 06 2232 9474
Onze eerste kennismakingsbijeenkomst met het
kidspanel is op vrijdagmiddag 20 januari 2017 van
16.00 tot 17.30 uur in activiteitencentrum Reel,
Tussen de Bogen 16.
Omdat rond dat tijdstip iedereen vast al trek begint
te krijgen, nodigen we deze middag tevens een
kok uit die wat lekkere hapjes voor ons gaat
maken.
Tijdens deze bijeenkomst kun je met de andere
panelleden kennismaken. We zullen uitleggen hoe
we het Kidspanel verder gaan vormgeven. We
willen graag van je horen waarom je mee wilt
doen met het Kidspanel en welke wensen er zijn
voor de activiteiten.

Vakantierooster en vrije dagen en/of
middagen Theo Thijssenschool 2016-2017
2016
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

Meld je aan en graag tot ziens op vrijdag 20
januari.
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