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Kalender komende weken
16 schooltuinen gr 6a Gerda
17 schooltuinen gr 6b Bret/Karin , 6c Simone/Rina
18-1 tm 1-2 adviesgesprekken gr 8
2 en 3 februari kinderen vrij!
volgende nieuwsbrief: 30 januari
Het nieuwe jaar is begonnen!
Het nieuwe jaar is begonnen en we kunnen
terugkijken naar een paar geslaagde feestdagen
op de Theo Thijssenschool. Na het mooie
ontvangst en de gezellige viering van Sinterklaas,
stond het kerstdiner al weer op de planning. De
kinderen zagen er weer prachtig uit tijdens het
diner, er was weer een overvloed aan heerlijke
hapjes en de ouderborrel was weer een succes.
Het team heeft het jaar ook op een ludieke wijze
afgesloten. Wij zijn met z'n allen wezen "curlen"
op het dak van het Ramada Inn hotel.
Vrijdagmiddag, na het opruimen van de klas,
hebben we daar buiten, onder het genot van wat
versnaperingen in teams tegen elkaar "gecurld”.
De bezem ontbrak weliswaar maar dat mocht de
pret niet drukken : We hebben enorm veel plezier
gehad met elkaar en het was een mooie manier
om het jaar met elkaar af te sluiten.
Nu zijn we weer hard aan het werk. Woensdag 18
januari krijgen we bezoek van het College van
Bestuur van OOADA. Zij zullen in twee klassen
komen observeren om te zien hoe onze nieuwe
onderwijsinrichting vorm heeft gekregen.
Daarna gaan zij met de leiding en de interne
begeleiding in gesprek over de jaarverslagen,
jaarplannen, resultaten, differentiatie in ons
onderwijs en de professionele cultuur. Zij sluiten
de dag af met een gesprek met een deel van het
team. Vanzelfsprekend zullen wij hun bevindingen
aan jullie terugkoppelen.
Ben je als ouder ook geïnteresseerd in ons
jaarplan en/of jaarverslag dan kan je dat
opvragen bij Francesca Hand via directie@ttsa.nl.

kerstconcert bij de kleuters
Schooltuinen
Deze week beginnen de schooltuinlessen voor
alle zesde groepers. De eerste drie lessen worden
in januari, februari en maart (zie kalender)
binnen gegeven, in het speciale leslokaal op
de Mr. A. de Roosschooltuin, Overbrakerpad 4
in het Westerpark door Wim Osinga.
Deze eerste binnenles is de kennismakingsles, de
tweede les gaat over grond en de laatste over
zaden. In april gaat het echte tuinwerk
beginnen. In principe gaan alle kinderen met hun
leerkracht van en naar de schooltuinen in het
Westerpark. Voor groep 6B van Simone/Rina
begint de les echter om 8.45 uur. In dat geval is
het handig wanneer ouders hun kind zelf naar
de tuin brengen. Is dit niet mogelijk, dan wordt
uw kind om 8.15 uur op school verwacht, om met
de leerkracht naar de tuin te lopen. Denk aan
makkelijke schoenen en eventueel regenkleding.
Rooster:
6A Gerda maandag 16 januari
6B Simone/Rina dinsdag 17 januari
6C Bret/Karin dinsdag 17 januari
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Oproep 4x Wijzer voor de groepen 7/8
We zijn afgelopen week begonnen met een nieuw
thema van 4x wijzer. Wij duiken dit keer de tijd van
de Industriële Revolutie in. Wij hebben daar de
volgende materialen voor nodig: gewone en ruwe
wol, breinaalden, oude witte lakens en eventueel
weefraampjes. Het zou helemaal te gek zijn als er
ergens nog een oud spinnenwiel vandaan
komt. Heeft u één van de bovengenoemde
materialen thuis liggen, geef het mee aan uw kind.
Alvast bedankt!
Hoofdluis
Hoofdluis is nog steeds een probleem op veel
scholen. Daarom heeft de TheoThijssenschool
ook een luizenprotocol. Op de site van school
staat precies hoe er gehandeld wordt in geval van
hoofdluis. Ouders vergeten soms dat ze bij de
luizencontrole moeten blijven en dat ze hun kind
weer mee moeten nemen en behandelen als er
toch hoofdluis gevonden wordt. Lastig als je naar
je werk moet …dus houd hier rekening mee. Op
de site van de GGD lees hoe je hoofdluis kunt
voorkomen of behandelen.
Hier de links om op de sites van school en de
GGD verder te lezen:
http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/homepage/team/luizenprotocol
http://www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/jeugdgezondheidszorg/hoofdluis/

Gevonden voorwerpen
In deze tijd vullen de “gevonden voorwerpen”
bakken zich weer snel met sjaals, wanten en
mutsen. En er zat al heel wat in van de maanden
ervoor! Iets kwijt? Check die bak eerst.
Tip: Zet de naam van je kind in tassen en jassen
en in de binnenkant van gymschoenen.

Verslagweken
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.

Laatste kans…
Ris van Overeem, vader van Sil, heeft leuke foto’s
gemaakt van het Sinterklaasfeest
https://goo.gl/photos/qXAEe9PJfKcPSYiDA

Medicatie
De school mag geen medicijnen aan kinderen
geven behalve met schriftelijke toestemming van
de ouders. Dat geldt dus ook voor aspirientjes en
luizenshampoo. Ook antibiotica en
astmamedicatie ( zgn pufjes) kunnen we alleen
toedienen na een schriftelijke toestemming en
instructie. Er kan echter geen verplichting op de
leerkracht gelegd worden om dit ook uit te voeren.
Ouders kunnen te allen tijde op school komen om
zelf medicatie toe te dienen als dat nodig is.

Piano in de aanbieding
Wij hebben een piano in de aanbieding! Mocht je
geïnteresseerd zijn, mail dan naar Francesca. De
piano wordt dan verloot onder de ouders. Je kan
de piano bezichtigen in het speellokaal van de
Anjeliersstraat. Je moet wel zelf het transport
regelen.

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