e: info@ttsa.nl w: www.theothijssenschoolamsterdam.nl
Agenda komende weken
17 juli nacht van acht
20 juli wenochtend
21 spelletjeskermis
21 eindfeest in de Noorderspeeltuin

Wenochtend
De kinderen die volgend jaar de overstap naar een
andere groep en leerkracht maken, gaan
donderdagochtend 20 juli wennen in hun nieuwe
groep. Het is de bedoeling dat de ouders hun kind
bij het starten van de schooldag naar hun nieuwe
groep brengen. De oudste kleuters gaan dus naar
hun nieuwe juf in groep 3, de kinderen die nu in
groep 4 zitten gaan naar hun nieuwe groep 5 en de
kinderen die het komende schooljaar in groep 7
zitten, worden daar ’s ochtends verwacht. Corry en
Irma en Clementijn en onze nieuwe collega Victoria
verhuizen pas in de zomervakantie naar de
Westerstraat, dus de leerlingen die daar volgend
jaar zitten, maken de wenochtend nog mee in het
oude lokaal in de Anjeliersstraat. De jongste
kleuters van Marijke, Sylvia en Mieke zullen ook
met hun nieuwe juffen kennismaken in hun eigen
vertrouwde lokaal. De wenochtend duurt tot 10.45
uur op de Westerstraat en tot 11.00 uur op de
Anjeliersstraat. De school zorgt ervoor dat de
leerlingen op dat tijdstip weer terug worden
gebracht naar hun “oude” groep.
De ouderraad zoekt versterking
Heb je zin om je handen uit de mouwen te steken
bij het sinterklaasfeest, de sportdag of een
kunstproject? Of help je graag mee met de school
versieren rond sint, kerst of de lente? Dan is de
ouderraad iets voor jou. We zijn knetterhard op
zoek naar nieuwe mensen zoals jij. Zo zoeken we
een voorzitter, een secretaris en gewone
enthousiastelingen die Theo nóg leuker willen
maken.
Interesse of vragen? Stuur een mailtje naar
OR@ttsa.nl

Eindfeest groep 8 op maandag 17 juli
Na al het musicalgeweld knalt groep 8 nog 1 keer
tijdens de nacht van acht op een spannende
locatie! De nacht van acht wordt georganiseerd
door groep 8-ouders en de ouderraad. Noteer de
datum, nadere info volgt.
Spelletjeskermis
Op vrijdag 21 juli is er de jaarlijkse eindkermis. Op
beide locaties start de school om 10 uur en is om
12 uur weer afgelopen. De groepen 5 en 6 van de
Wester worden om 10.00 op het schoolplein van
de Anjelier verwacht. Voor 10 uur is de school
gesloten want dan is iedereen bezig alle
voorbereidingen te treffen. Voor het bemensen van
alle spelletjes is de hulp van ouders nodig.
Daarvoor hangen intekenlijsten bij de klassen.
Eindfeest Noorderspeeltuin
Na de spelletjeskermis organiseert de OR een
eindfeest in de Noorderspeeltuin voor ouders en
kinderen. Er zijn optredens van leerlingen en we
eindigen met een kinderdisco. Het feest duurt van
12.30 uur tot 15.00 uur. Er staan ook weer
picknicktafels, dus je kunt er dus prima lunchen.
Neem water en fris mee voor de kinderen en jezelf,
want het drinken van alcohol is in de
Noorderspeeltuin niet toegestaan.
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Marijke en Sylvia gaan met pensioen
Vrijdag werden ze door de collega’s in het zonnetje
gezet. In hun lange carrière hebben ze veel kleuters
een fantastische start gegeven voor hun verdere
schoolloopbaan. Deze twee schatten wensen wij
een heerlijke tijd en welverdiende “rust”.
Andere collega’s die, om uiteenlopende redenen, de
Theo Thijssen verlaten, zijn Aloeette, Wilfred, Mieke
Femke M., Kars en Kim. We bedanken ze voor hun
inzet en wensen ze veel succes.
Voor- en Naschoolse opvang
Sinds januari 2017 wordt er door De Kleine Wereld
Buitenschoolse opvang (BSO) verzorgt voor de
kinderen van de Theo Thijssenschool, wij zijn
gestart op de zolderverdieping met een groep van
maximaal 20 kinderen en een groep van maximaal
10 kinderen.
Vanaf februari bieden wij ook Voorschoolse
opvang aan, wij zijn dan geopend vanaf 7.30 uur
en de kinderen worden naar de klas gebracht door
de pedagogisch medewerker.

Na de zomervakantie zullen wij gaan uitbreiden
met 2 groepen op de Anjeliersstraat, er zal een
groep van maximaal 20 kinderen en een groep van
maximaal 10 kinderen bijkomen. Dit houdt in dat
wij op onze BSO dan plek bieden aan 60 kinderen
per dag.
Er zal 1 ruimte op de begane grond gesitueerd zijn,
e
1 ruimte op de 2 verdieping en 2 ruimtes op de
zolderverdieping. Tijdens de zomervakantie
worden beide ruimtes verbouwd en opnieuw
ingericht als huiskamers zodat de kinderen na
school een plezierige plek hebben om zich terug te
trekken, of juist uitgedaagd te worden in een van
de hoeken.
e
De ruimte op de 2 verdieping zal volledig ingericht
worden als atelier, hierbij kun je denken aan een
onder andere een hoek voor proefjes en het
stekken van plantjes, een werkbank om aan de
slag te gaan met gereedschap en een grote
schildersezel om mooie kunstwerken te maken. In
de ruimte om de begane grond zal onder andere
een keuken komen waar samen met de kinderen
gekookt en gebakken kan worden.
De kinderen worden door ons na school
opgehaald, om in een van de huiskamers wat te
eten en te drinken. Daarna zijn er diverse
mogelijkheden voor sport, spel en creatieve
activiteiten. Maar ook om lekker niks te doen of
rustig een boekje lezen of een spelletje doen. De
nadruk ligt na een lange dag school
vanzelfsprekend op vrije tijd. Ook is er ruimte voor
de kinderen om met of zonder begeleiding
huiswerk te maken. Maandelijks bieden wij een
gevarieerd activiteitenprogramma, waarin
talentontwikkeling centraal staat. Creativiteit,
muziek, sport en dans; wij helpen kinderen
ontdekken waar zij goed is zijn, en vooral: plezier
aan beleven! Blije kinderen en tevreden ouders.
Daar draait het om bij De Kleine Wereld!
U kunt zich inschrijven voor de opvang via onze
site:
https://dekleinewereld.nl/contact/inschrijven/
Voor vragen over de opvang,
plaatsingsmogelijkheden en andere zaken kunt u
ons het best bereiken via mail
planning@dekleinewereld.nl of telefonisch
(020)4120633.
Zou u graag een rondleiding willen op de BSO?
Dan kunt u contact opnemen met de
vestigingsmanager Kelly van Vuure,
kelly@dekleinewereld.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Theo Thijssenschool Amsterdam – nieuwsbrief 17 juli 2017 – pagina 2

De indeling voor de schoolkampen komend
schooljaar is als volgt:
18 - 22 september 2017 de groepen 8A en 8B
25 - 29 september 2017 de groepen 7A, 7B en
7C

StayOkay Gorssel
Schoolkamp 5-6-7-8
De groepen 5-6 gaan aan het begin van het nieuwe
schooljaar op schoolkamp. We vinden dit belangrijk
voor de groepsvorming en denken dat we tijdens dit
gezellige en leerzame kamp elkaar beter leren kennen
en er zo een fijn schooljaar van kunnen maken.
We gaan begin oktober drie dagen naar een hostel in
Gorssel in de Achterhoek. Het kamp vindt plaats
midden in de natuur. Naast allerlei leuke spellen en
ontspannende activiteiten, zullen we ook veel aan
beeldende vorming doen. Voor meer informatie kunt u
alvast kijken op de
site: http://www.stayokay.com/nl/hostel/gorssel
De indeling voor de schoolkampen komend schooljaar
is als volgt:
2 t/m 4 oktober 2017 de groepen 6A, 6B en 6C
4 t/m 6 oktober 2017 de groepen 5A en 5B

De betalingsregeling:
De kosten voor de werkweek naar het Woldhuis
bedragen € 190,Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 september
2017 over te maken naar rekeningnummer
NL94 RABO 0136 8432 47 ten name van Theo
Thijssenschool Amsterdam onder vermelding van
de voor- en achternaam van uw kind en de groep
waarin uw kind zit.

Vanuit het Ouder en Kindteam
Dit najaar worden er weer verschillende
trainingen aangeboden voor kinderen en ouders bij
het Ouder en Kindteam. Voor ouders is
er bijvoorbeeld een training Positief opvoeden of
een training Mindfulness. Voor kinderen is er onder
andere een training Rots en Water of een
Competentietraining.
Aanmelden kan via Bianca Stijl door een mail te
sturen naar b.stijl@oktamsterdam.nl. Zij stuurt het
juiste aanmeldformulier op en zorgt ervoor dat de
aanmelding wordt verwerkt. Op de website van het
Ouder en Kindteam staat welke trainingen er
wanneer worden gegeven en op welke locatie.

De betalingsregeling:
De kosten voor het reisje naar Gorssel bedragen €
120,Wij verzoeken u dit bedrag vóór 1 september
2017 over te maken naar rekeningnummer
NL94 RABO 0136 8432 47 ten name van Theo
Thijssenschool Amsterdam onder vermelding van
de voor- en achternaam van uw kind en de groep
waarin uw kind zit.
Ook de groepen 7 en 8 gaan al vrij snel na de start
van het nieuwe schooljaar op schoolkamp. We gaan
dan naar het Woldhuis in de bossen bij Apeldoorn.
Tijdens het verblijf op het Woldhuis staat het
veldwerk in de natuur centraal. Ook is het kamp een
goede gelegenheid om je groep goed of op een
andere manier te leren kennen. Bent u al
nieuwsgierig, dan kunt u alvast een kijkje nemen op
de site van het Woldhuis
(www.ivn.nl/veldwerkweken/het-woldhuis).
Natuurlijk zullen we de leerlingen en ouders aan het
begin van het nieuwe schooljaar nog nader
informeren.

Sportdag groepen 3 en 4
Op 5 juli hadden de groepen 3 en 4 een sportdag
in het Westerpark. Dankzij inzet van velen was het
een zeer geslaagd evenement. Het weer hielp ook
mee!
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Gratis	
  Buurtexpedities	
  in	
  de	
  zomervakantie	
  voor	
  
ouders	
  en	
  kinderen
Je woont er misschien al jaren maar wat weet je
eigenlijk van de buurten in Amsterdam? Je loopt,
fietst of rijdt er dagelijks rond, maar kijk je goed om
je heen? Ga deze zomer op expeditie in de buurt!
Wandel met een groep of alleen met je familie en
leer de verhalen kennen van jouw stad.
Dit wordt mogelijk gemaakt door Stichting Mocca,
cultuurorganisatie voor kinderen
Juf op Straat maakt spannende
ontdekkingstochten. Ergens in de Jordaan staan
vier walvissen op een dak. En wie pikte er een
varken in Artis en waarom? Bij elke expeditie krijgen
de kinderen een rugzakje met een expeditieschriftje met opdrachten en tekenmaterialen.
Voor kinderen van 8 tot 12 jaar.
Zondag 23 juli 2017
Expeditie: De Hallen (in samenwerking met Lab
111)
Tijd: 13.00 tot 16.00
Start: Lab 111, Arie Biemondstraat 111 (op het WG
terrein)
Ooit	
  werden	
  hier	
  trams	
  gerepareerd,	
  nu	
  is	
  het	
  een	
  hippe	
  
plek	
  in	
  Amsterdam,	
  maar	
  als	
  je	
  goed	
  kijkt	
  zie	
  je	
  de	
  
tramrails	
  nog.	
  Maar	
  waarom	
  is	
  die	
  zo	
  breed?	
  En	
  wat	
  is	
  
een	
  plofdak?	
  En	
  welke	
  architect	
  heeft	
  deze	
  nieuwe	
  plek	
  
nou	
  bedacht?	
  We	
  maken	
  een	
  rondje	
  door	
  en	
  om	
  het	
  
gebouw	
  en	
  bezoeken	
  Hotel	
  de	
  Hallen	
  en	
  bioscoop	
  de	
  
Hallen.	
  Daar	
  kijken	
  we	
  naar	
  een	
  kort	
  filmpje	
  over	
  de	
  
Parisienzaal,	
  de	
  oudste	
  én	
  de	
  jongste	
  bioscoopzaal	
  van	
  
Amsterdam.	
  Na	
  de	
  rondleiding	
  gaan	
  we	
  naar	
  Lab	
  111	
  
om	
  zelf	
  een	
  film-‐flipboekje	
  te	
  maken.

Woensdag 26 juli 2017
Expeditie: De geschiedenis van het Westerpark
Tijd:	
  13.00	
  tot	
  14.30	
  
Start:	
  Brug	
  bij	
  de	
  hoek	
  van	
  Hallsstraat	
  en	
  
Haarlemmerweg
Een	
  gashouder	
  die	
  kon	
  groeien,	
  kikkers	
  in	
  een	
  koelvijver	
  
en	
  wat	
  gebeurt	
  er	
  ’s	
  nachts	
  op	
  het	
  grote	
  
evenementengrasveld	
  als	
  iedereen	
  slaapt?	
  En	
  als	
  we	
  
geluk	
  hebben	
  mogen	
  we	
  het	
  plofdak	
  en	
  misschien	
  zelfs	
  
de	
  studio	
  van	
  De	
  Wereld	
  Draait	
  Door	
  zien.	
  Spannend	
  
om	
  meer	
  te	
  weten	
  over	
  de	
  Westergasfabriek	
  vroeger	
  en	
  
het	
  cultuurpark	
  nu.
Meld je aan
bij: www.moccaamsterdam.nl/buurtexpeditie

Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen Theo
Thijssenschool 2016-2017
2017
vrijdag 21 juli
10:00 uur tot 12:00 uur eindkermis
zaterdag 22 juli t/m zondag 3 september zomervakantie
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