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Na de paasdagen hebben we nog vier weken
tot de meivakantie. In deze weken werken de
kinderen verder met het thema Azië en
Afrika. Door de hele school is het thema
zichtbaar en er worden verschillende
activiteiten uitgevoerd die te maken hebben
met deze verre werelddelen.
In deze periode ook de eindtoets voor groep
8: 17 en 18 april, om mee rekening te
houden.
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Nieuwe leerlingen
De afgelopen periode is er weer een aantal leerlingen gestart op de Thijsseschool, allemaal in groep
1-2-3. Juul Bakker en Hugo Middag, we wensen jullie veel plezier hier op school toe.

De Ouderraad
De Ouderraad van de Thijsseschool speelt een belangrijke rol in het organiseren van verschillende
activiteiten voor de kinderen en het contact tussen ouders en school. Met de inzet van deze
vrijwilligers worden ondermeer Sinterklaas en Kerst tot een extra mooi feest gemaakt. Ook wordt
ervoor gezorgd dat de kas gevuld blijft door bijvoorbeeld het organiseren van de voorjaarsmarkt.
De Ouderraad kan versterking gebruiken en we zoeken dan ook enthousiaste vaders en/of moeders
die zo af en toe de handen uit de mouwen willen steken. Contact hierover kan altijd met Audrey
Kouwenhoven, de voorzitter van de OR (audreytexel@planet.nl).

Ouderbijdrage
Van de ouderraad hebben we begrepen dat al veel ouders de ouderbijdrage al betaald hebben, dat is
mooi! Bent u hier nog niet aan toegekomen of is het nog aan uw aandacht ontsnapt? Dan graag
spoedig overmaken!!

Parro
Sinds enige tijd gebruiken de leerkrachten de app Parro om te communiceren met de ouders. Vrijwel
alle ouders hebben zich hierbij aangemeld en vanaf nu gaan veel berichten via deze app en veel
minder via de mail. Als u zich nog niet heeft aangemeld bij Parro doe dat dan snel om belangrijke en
leuke informatie niet te missen.
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Welke deur?
De leerlingenraad heeft nagedacht over het gebruik van de van in- en uitgangen van de school.
Tot nu toe is het zo dat de verschillende bouwen een afspraak hebben over het gebruik van in- en
uitgangen. Dat komt nog uit de tijd dat er heel veel kinderen op school waren en dat de looproutes
gestructureerd moesten worden. Inmiddels zijn we met minder kinderen waardoor dat anders kan.
De leerlingenraad heeft dan ook een voorstel gemaakt en dat besproken met het team. We zijn
enthousiast over dit initiatief en gaan na het paasweekend hiermee werken. Hieronder de nieuwe
afspraken. De kinderen worden door de leerlingenraad op de hoogte gebracht.
In en uitgaan van de school aan het begin en einde van de lesdag.
 Kinderen van groep 1-2-3 gaan door de deur aan het kleine plein naar binnen en naar buiten.
 De andere kinderen kiezen de slimste route om de school in en uit te gaan.
 Alle kinderen houden rekening met de andere kinderen en gedragen zich.
 Kinderen van groep 1-2-3 die met de fiets komen zetten die op de parkeerplek op het kleine
plein.
 Kinderen van groep 4 tot en met 8 die met de fiets komen zetten die op de parkeerplek op het
grote plein.
 Voor het uit- en ingaan van de school op andere momenten maakt de leerkracht een afspraak
met de kinderen.

Andere schoolafspraken
 Mobiele telefoons zijn voor de kinderen niet nodig op school. Mocht u, om een bepaalde
reden toch beslissen wel een mobiele telefoon mee te geven wordt deze gedurende de lesdag in
een bureaulade van de leerkracht opgeborgen. Overigens is eventuele schade die ontstaat aan
het apparaat voor eigen risico.
 Enkele keren per jaar wordt er een wieltjes-dag gepland, daarbuiten rollen we niet op het plein,
ook niet met fietsen.

Voorjaarsmarkt
Ook dit jaar organiseert de OR een voorjaarsmarkt. Deze zal gehouden worden op 18 april van 15.00
uur tot 17.00 uur. Dit doen we altijd met veel plezier en we hopen dan ook dat jullie allemaal de tijd
hebben om langs te komen. Dit jaar willen we het graag iets anders doen, zo willen we bijvoorbeeld
spullen inzamelen zoals boeken, speelgoed en dvd's om die tijdens de markt te verkopen. Ook zullen
er dit jaar veel spelletjes te doen zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de oudhollandse spelletjes zoals
sjoelen en stoelendans, maar ook zal er de mogelijkheid zijn om te schminken, nagels lakken, portret
knippen en nog veel meer.
Tijdens deze middag willen we graag weer allerlei lekkers kunnen eten. Onze oproep bij deze: willen
jullie allemaal wat lekkers maken. Denk hierbij aan taart, hapjes en dergelijke. Mocht je speelgoed,
boeken of dvd's hebben waar je vanaf wil, breng deze dan mee naar school. De opbrengsten komen
ten goede van activiteiten van de ouderraad. Alvast bedankt voor jullie inzet en we zien jullie graag
op de voorjaarsmarkt.
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Ouders ontmoeten ouders
Een groepje enthousiast ouders houdt zich bezig met het organiseren van ontmoetingen tussen
ouders. Dit zijn, Marike Westerlaken, Mahmoud Abu al Rous, Francoïse Keijser, Paulien Valk en
Corina Hordijk.
Twee weken geleden hebben zij alle ouders een enquête gestuurd over ouderbetrokkenheid,
ouderparticipatie en verbinding tussen ouders met al hun verschillende culturele achtergronden.
Zij hebben hier 52 reacties op mogen ontvangen, waarvoor dank.
De meerderheid van deze mensen heeft aangegeven deel te willen nemen aan een activiteit.
Daarom nodigen u uit op vrijdag 13 april 2018 om 12.30 uur voor een lunch op school.
Vooraf is een korte introductie over het ontstaan van dit idee, we eten wat en een aantal mensen
vertelt.
Graag horen wij of u komt, uiterlijk 8 april aanstaande via thijsseschool@schooltij.nl.
In het kort zijn de resultaten:
1. Kent u veel ouders van kinderen van de Thijsseschool
– Nee 30% – 15 mensen
– Redelijk (10-25) 48% – 25 mensen
– Ja (meer dan 25) 23% – 12 mensen
2. Denkt u dat het bijdraagt aan een betere leefomgeving als ouders elkaar beter kennen:
– > 60% zeggen ja
– 5% nee (3 mensen)
– 23% een beetje (12 mensen)
– 7% weet het niet (4 mensen)
Kwaad kan het zeker niet.
Wat ons wel opvalt, dat iedereen hier elkaar gedag zegt en aardig tegen elkaar doet. Heel prettig.
3. We zijn er van overtuigd dat als ouders elkaar beter kennen zij elkaar en kinderen aanspreken en elkaar
stimuleren om activiteiten te ondernemen. Door een bijeenkomst willen wij dat stimuleren. Zou u in zijn voor
een dergelijke activiteit:
– Ja 40%. 21 mensen.
– 1 mens. Zou ik niet doen.
– Ligt aan de activiteit 50%. 26 Mensen.
– Weet ik niet of ik mee zou doen 17%. 9 Mensen.
4. Wat zou u het meest aanspreken of het beste passen.
Lunch op vrijdag: 16 mensen (30%)
Diner op vrijdag: 8 mensen (15%)
Lunch op zaterdag: 9 mensen (17%)
Diner op zaterdag: 1 mens
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April 2018
zondag

maandag
1

dinsdag

2

woensdag donderdag
3

Paasvakantie

8

9

15

16

Inloop SMW

12

17

18
Eindtoets gr 8
Pleinspelen
Y4ever
Voorjrs.markt
25

19
Adopteer een
monument
groep 7

24

26
Koningsspelen 1-4

29

zaterdag
6

7

13

14

20

21

27
Meivakantie

28

Verkeersexamen, gr. 8

11

23

Vrijdag

5

10
Dichter in de
bieb

Eindtoets
groep 8

22

4

Koningsspelen 5-8

30
Meivakantie

Mei 2018
zondag

maandag

dinsdag

woensdag

1
Meivakantie

2
Meivakantie

donderdag
3
Meivakantie

4
Meivakantie

5

7

8
Meivakantie

9
Meivakantie

10
Meivakantie

11
Meivakantie

12

14

15

16

17

18

19

21

22

23

24

25

26

28
Juf Kim start
weer

29

30
Schoolkamp
groep 8

31
Schoolkamp
groep 8

6
Meivakantie

13

20

vrijdag

zaterdag

Pinksteren,
alle lln. vrij
27
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