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Agenda komende weken
19 mei gr 8 Cito-uitblaasdag
25 en 26 mei Hemelvaart
volgende nieuwsbrief: 29 mei

Bezoek van Toon Tellegen

Dat is knap!
Het nieuwe thema van 4xwijzer heet “Dat is knap!”
De kleuters gaan zich bezig houden met kunst. Ze
gaan op zoek naar kunst die dicht bij de kinderen
ligt: werk van o.a.Vincent van Gogh, Karel Appel en
Rembrandt. Ze gaan werken met kleur.
Ze gaan verkennen wat een museum is en er
misschien zelf eentje maken.
Ze leren nieuwe woorden die met kunst te
maken hebben en vooral: ze gaan zelf heel
veel aan de slag!
Ook de groepen 3 en 4 houden zich met dit
onderwerp bezig.
De projectmiddagen van de groepen 5 en 6 staan
de komende weken in het teken van het oude
Egypte. De kinderen gaan zich verdiepen in
pyramides, farao's, hiërogliefen en kunnen over een
aantal weken o.a. antwoord geven op de vraag
waarom Egypte het geschenk van de Nijl werd
genoemd.
Ze zijn nog op zoek naar geschikte boeken die bij
het thema passen.
De groepen 7 en 8 gaan de aankomende
periode op ontdekkingstocht door de Gouden
Eeuw. De kinderen zullen gaan ontdekken
hoe Amsterdam het middelpunt van de wereld
werd. Hoe de VOC de zeeën bevoer om
specerijen uit Indië te halen. Ook de zwarte
bladzijde van de WIC en de slavenhandel
komt aan de beurt. Verder zal Zuid-Amerika
als topografie onderwerp worden behandeld.

Toon Tellegen.
Dinsdag 18 april was het zover; Toon Tellegen, de
schrijver/dichter, kwam bij ons op school. Dat is
bijzonder want hij bezoekt alleen de klassen van
kinderen uit zijn familie. En wij hebben enorme
mazzel! Want van zowel Felix uit 6B als van Loes
uit 5B is hij de oudoom. Toon schrijft kinderboeken
en gedichten die vaak over dieren gaan. Deze
dieren hebben menselijke eigenschappen en
worden op een originele, humorvolle manier
neergezet. Toon is bekend van o.a. de boeken “Is
er dan niemand boos?” Waarin alle dieren in het
bos boos zijn. De olifant is bijvoorbeeld boos op
zichzelf omdat hij steeds in bomen klimt en eruit
valt.. Of van “Het grote taartenboek”, waarin alle
dieren van taart houden.
Toon heeft verteld waarom hij schrijver is
geworden, heeft voorgelezen uit eigen werk en
daarna mochten de kinderen vragen stellen. Aan
het einde kon een ieder die wilde zijn handtekening
krijgen. Tja, wie wil dat nou niet?
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Enquête TSO
In het kader van het professionaliseren van onze
TSO hebben wij vorig jaar zelf een enquête
gehouden onder de kinderen vanaf groep 3. Met
deze enquête wilden we de kinderen zelf ook graag
eens aan het woord laten. Daar hebben alle
leerlingen enthousiast aan meegewerkt! Zij hebben
hun mening en ideeën over de TSO kunnen geven,
door in de klas (anoniem) een enquête in te
vullen. Voor enquête en de uitslagen verwijzen we
je naar de laatste TSO nieuwsbrief.
Eén van de aandacht punten uit de enquête was de
begeleiding door de vrijwilligers tijdens de overblijf.
Naar aanleiding hiervan hebben de vrijwilligers dit
jaar een training pedagogische vaardigheden
gehad. Hier zijn ze drie ochtenden mee bezig
geweest onder begeleiding van Sandra Verhaar,
trainer opvoedingsondersteuning en communicatie.
Zij geeft op meerdere scholen van
OOADA trainingen aan vrijwilligers.
Daarnaast hebben wij met veel plezier kennis
genomen van alle wensen en verlangens van de
leerlingen, al kunnen wij vooralsnog niet alles
(zwembad, achtbaan, trampoline, luchtkasteel,
sushi-workshop) in vervulling laten gaan. Een idee
waar wij wel concreet mee aan de slag zijn
gegaan was het plaatsen van palen op het
schoolplein op de Anjeliersstraat, zodat er een
volleybalnet kan worden bevestigd.

Ouder- en Kindteam op de basisschool
In Amsterdam is aan iedere school een Ouder- en
Kindteam verbonden. Heb je vragen over de
opvoeding, het opgroeien of de ontwikkeling van
jouw kind? Dan kan je altijd terecht bij de ouder- en
kindadviseur, jeugdarts of jeugdverpleegkundige
van het Ouder- en Kindteam. Zij zijn onafhankelijk
van school.
Vragen kunnen gaan over je kind (bijvoorbeeld
eten, slapen, pesten, druk of juist teruggetrokken)
of de gezinssituatie (denk aan verlies, scheiding of
ruzie).
Wil je informatie en advies? Gesprekken of
begeleiding van de jeugdpsycholoog, misschien
een training voor kind of ouder?
Je kunt zelf rechtstreeks contact opnemen met
Ruth Mustamu , 06 24193111 of
via r.mustamu@oktamsterdam.nl . Je kunt ook
langsgaan bij het Ouder- en Kindteam in jouw wijk.
Lees meer op http://www.oktamsterdam.nl/ Hier
kan je ook (anoniem) chatten of adres zoeken van
het team in jouw wijk. Er staat ook een informatief
filmpje op YouTube .
Je bent altijd welkom!

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