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Agenda komende weken
5 juni Pinkstermaandag
13 juni kleuters naar de Krakeling
volgende nieuwsbrief: 12 juni
Kleuters naar de Krakeling
Op dinsdag 13 juni bezoeken de kleuters een
voorstelling in de Krakeling; Bezoek van Beer.
Welkom in het hol van Beer. Of nee. Niet welkom.
Onwelkom in het hol van Beer. Want Beer houdt
absoluut niet van bezoek.
Je mag gaan zitten, maar liever niet. Je mag in
ieder geval geen geluid maken. En ook niet te hard
kijken. Dat stoort. En lijkt op bezoek.
En Bezoek is Verboden.
Beer woont rustig en ongestoord alleen in zijn hol
met zijn muzikale koekoeksklok aan de wand als
enige gezelschap. En zo heeft hij het het liefst.
Bovendien, Beer heeft maar één kop en schoteltje
en maar één stukje koek en daar wil hij liever zelf
van snoepen. Tot er wordt aangeklopt. Door Muis,
die op bezoek wil komen. En hoe hard Beer het
ook probeert, deze Muis gaat voorlopig niet weg.
Een muzikale kleuterkomedie over dat wat je niet
kent. Wat je niet in je huis wil en waar je geen
taartje mee wilt delen. Maar wat misschien tóch
het leukste blijkt dat er is....

Uitblaasdag groepen 8
De jaarlijkse Uitblaasdag op het Marineterrein
Amsterdam startte feestelijk met het hijsen van de
vlaggen. Er deden dit jaar 12 klassen mee van
verschillende basisscholen uit stadsdeel centrum.
Vooral bij het dansen, tennis en voetbal waren
onze Theo Thijssen kids onverslaanbaar.
Iedereen had prachtige vlaggen gemaakt, maar de
prijs voor 'De mooiste vlag' én de 'Uitblaastrofee'
was voor onze groep 8c!!
Schrijf de andere sportdagen vast in je agenda:
Woensdag 28 juni groepen 5/6
Woensdag 5 juli groepen 3/4

Actiefoto bij de sprint

Help…! We hebben geen musical!
Dit is de titel van de musical waar de leerlingen van
de drie groepen 8 sinds een paar weken
enthousiast aan werken. We zitten nu nog volop in
de fase van het aanleren van de teksten. In een
later stadium komen liedjes, spel en dans aan de
beurt. Wilt u meehelpen bij het instuderen van de
teksten, bij het repeteren van de liedjes of bij het
maken van het decor, dan kunt u zich aanmelden
bij de leraar van uw kind. De musicals zullen in juli
gespeeld worden: dinsdag 11 juli is de groep van
Jan Willem aan de beurt, woensdag 12 juli staan de
leerlingen uit de groep van Michelle op het toneel
en de leerlingen van Kars vertonen hun versie van
de musical op donderdag 13 juli.
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KIES
Begin volgend schooljaar start er weer een KIES
training voor kinderen vanaf groep 5 bij ons op
school. De training wordt na schooltijd gegeven
(exacte data en tijd is nog niet bekend). Opgeven
bij de leerkracht is nu al mogelijk, maar kan
uiteraard ook na de zomervakantie.
Wat doet KIES?
Kort of lang geleden gescheiden? Het maakt niet
uit, KIES is een preventieve en laagdrempelige
training op maat voor alle kinderen die een
scheiding van hun ouders meegemaakt
hebben of op dit moment meemaken. Middels
verhaal, spel, tekenen en andere creatieve
werkvormen gaan wij met uw kind(eren) in
gesprek. Kinderen reiken elkaar vaak zeer nuttige
tips en adviezen aan.
Ipads in de kleutergroepen De kleutergroepen
hebben sinds een tijdje de beschikking over Ipads.
Veel kleuters zijn er van huis uit al mee vertrouwd
en swipen en scrollen dat het een lieve lust is. Er
wordt o.a. gewerkt met Squla, een app met heel
gevarieerde oefeningen op het gebied van taal,
tellen, sorteren en ordenen. Ook wordt er geoefend
met Tracy, waarbij cijfers en schrijfletters
overgetrokken moeten worden.

Na de KIES training:
- Voelen kinderen zich vaak opgelucht en zitten
zichtbaar beter in hun vel
- Ook kunnen zij makkelijker hun eigen plek vinden
binnen de nieuwe situatie
- Of praten kinderen opener over hun eigen vragen
en wensen, wat zij nodig hebben
- Soms kunnen zelfs de prestaties op school
verbeteren.
- Veelal verbetert ook het contact tussen de
ouders.

Schoolfotograaf
Op maandag 26 juni en dinsdag 27 juni komen er 2
fotografen op school; om pasfoto's en groepsfoto's
te maken. Dit zijn Ernest Sellenger en Arjen Vos
van Studio Deko Amstelveen. Op 26 juni worden de
groepen 3 t/m 8 op de Anjeliersstraat
gefotografeerd. Op 27 juni zijn de groepen 1/2 op
de Anjeliersstraat en de groepen 1/2, 5 en 6 op de
Westerstraat aan de beurt.
Er is ook een mogelijkheid om een broer/zus foto te
laten maken. Broertjes en zusjes die bij elkaar op
één locatie zitten worden tijdens schooltijd samen
gefotografeerd. Dat wordt door de leerkracht
geregeld.
Broertjes en zusjes die niet bij elkaar op één locatie
zitten mogen op 26 juni om 15.00 uur met hun
ouders de Anjeliersstraat komen, om een broer/zus
foto te laten maken in het gymlokaal van de
kleuters. Het kan zijn dat je even moet wachten tot
je aan de beurt bent.
Kledingadvies: Effen gekleurde kleding doet het
gezicht van je kind mooier uitkomen. Dit jaar is er
gekozen voor een donkere achtergrond. Daarom is
donkere kleding af te raden aangezien je kind dan
in het doek weg valt. Voorbeelden zijn te bekijken
op de site van Studio Deko Schoolfotografie.

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