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kalender maart 
14 start week vd lentekriebels 
18 kunstschooldag groepen 7/8 
18 info kamp gr 3-4 boer de Boer 
23 Grote rekendag 
24 paasontbijt (middag vrij) 
29 studiedag, kinderen vrij 
30 gr 3-4 Kim, Mirjam Toneelmakerij 
31 gr 3-4 Irma, AnneCatrien, Annuska,Femke          
Toneelmakerij 
 
4 april volgende nieuwsbrief 
 
 
 
 
Week van de lentekriebels  
De Week van de Lentekriebels is een nationale 
projectweek voor het basisonderwijs. Deelnemende 
scholen geven een week lang les over relaties en 
seksualiteit. De Week van de Lentekriebels 
ondersteunt kinderen van groep 1 t/m 8 bij hun 
relationele en seksuele ontwikkeling waardoor zij leren 
om verantwoorde keuzes te maken op het gebied van 
relaties en seksualiteit. Dit draagt bij aan een 
respectvolle samenleving en een veilig en prettig 
leefklimaat, ook in de klas. Scholen geven in groep 1 
t/m 8 elke dag minimaal een les over relaties en 
seksualiteit. De Theo Thijssenschool doet dit jaar ook 
weer mee. 
http://www.weekvandelentekriebels.nl/ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Paasontbijt 
Op donderdagochtend 24 maart starten we de dag 
met een feestelijk paasontbijt. Kinderen hoeven dus 
thuis niet te ontbijten en er hoeft ook geen fruit en 
drinken meegegeven te worden.  
De kinderen zijn ‘s middags vrij. Op de Palm om 12.00 
en op de Anjelier om 12.15. Dan begint een extra lang 
paasweekend vanwege de aansluitende studiedag op 
dinsdag. 
 
 
Schoolreisjes groepen 1-2 
Ook dit jaar gaan de groepen 1-2 weer een dag naar 
het SprookjesWonderland in Enkhuizen. 
De groepen 1-2 in de Anjelierstraat gaan dinsdag 5 
april en de groepen in de Palmstraat vrijdag 8 april. 
Het schoolreisje kost 30 euro per kind en dit bedrag 
kunt u betalen aan de leerkracht van uw kind. Tegen 
die tijd volgt er meer informatie. 
 
 
 
Rots en Water 
Het OKC biedt de training ROTS en WATER 
(weerbaarheidstraining) aan. Daar kunnen kinderen 
zich elk moment voor opgeven en er start een groep 
zo gauw er voldoende kandidaten zijn. Er is informatie 
en een aanmeldingsformulier bij de intern begeleiders, 
Sandra Barendrecht en Femke Mastenbroek, te 
verkrijgen. 
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grote rekendag 
 
 

Broeken                                                                      
De klas van juf Ilze kan wel wat extra joggingbroekjes 
en (meisjes)ondergoed gebruiken.  

 
Kamp groep 3/4 
In april zullen ook dit jaar alle groepen 3/4 drie dagen 
op schoolreis naar Groet gaan. Dit is elk jaar weer een 
speciale belevenis. We verblijven met de groep dan in 
een kampeerboerderij in de buurt van de duinen. De 
meeste ouders met een kind in groep 4 weten 
inmiddels hoe het er bij boer de Boer aan toe gaat. 
Voor de ouders met een kind in groep 3 is het nog 
allemaal nieuw. Daarom organiseren we voor die 
ouders een informatiebijeenkomst. Deze bijeenkomst 
zal op vrijdag 18 maart worden gehouden op de 
Anjelier in het lokaal van Hilly en Anne Catrien van 
16:00 tot 16:30 uur. Ouders die het leuk vinden om 
meer te weten te komen over de verblijfplaats en het 
programma van het kamp zijn van harte uitgenodigd. 
Aan de hand van een power point met foto’s zullen de 
leerkrachten proberen een beeld te geven over het 
reilen en zeilen bij boer de Boer. Er is natuurlijk ook 
ruimte voor algemene vragen. De bijeenkomst wordt 
één keer gegeven. Daarnaast worden alle ouders door 
de klassenleerkrachten per brief voorzien van alle 
informatie. 
 
De groepen zullen op de volgende data op kamp 
gaan: 
 
-4-4 t/m 6-4: Femke 
-6-4 t/m 8-4: Kim 
-11-4 t/m 13-4: Hilly/Anne Catrien 
-13-4 t/m 15-4: Annuska 
-18-4 t/m 20-4: Liesbeth/Mirjam 
-20-4 t/m 22-4: Eva/Irma 
 
 
 

 
 
 
Grote rekendag  
De Grote Rekendag is een jaarlijkse dag voor alle 
basisscholen in Nederland en Vlaanderen (groep 1 t/m 
8) die helemaal in het teken staat van rekenen.  
En dan niet gewoon in de klas, maar ook daarbuiten. 
Want rekenen is meer dan sommen maken in je 
werkboek! De kinderen ontdekken tijdens de Grote 
Rekendag spelenderwijs wat je allemaal met rekenen 
kunt doen.  
Het doel? Kinderen onderzoekend te laten rekenen. 
Want zelf ontdekken levert inzicht op. En niet 
onbelangrijk: het maakt rekenen leuk!  
De Grote Rekendag vindt plaats op woensdag 23 
maart 2016. Het thema van deze 14e editie is ‘Kijkje 
achter de code’ en sluit aan op de nieuwe 
vaardigheden die passen bij de 21e eeuw. De 
kinderen leren o.a.: 
– zoeken naar regelmaat en patronen; 
– systematisch werken; 
– maken en lezen van symbolische weergaven; 
– interpreteren en zelf ontwerpen van codetaal 
  
 
 
Maarten de Meeuw 
Groep 3/4 gaat naar de voorstelling Maarten de 
Meeuw in de Toneelmakerij: 
 
woe 30-3 ochtend: groep Kim en groep Mirjam 
do 31-3 ochtend : groep Annuska en groep Anne 
Catrien 
do 31-3 middag: groep Irma en groep Femke 
 
Over deze voorstelling: 
Maarten is een doodgewone jongen. Hij woont met zijn 
vader, moeder en babyzusje in een houten huisje met 
scheve muren en zand op de vloer. Er zijn geen 
deuren, maar wel één rond raampje, helemaal bovenin 
het huis. Vader zit aan de keukentafel, tot zijn middel 
ingegraven in een berg zand. Hij komt nooit van zijn 
plek en drinkt tevreden zijn koffie. Uit een van de 
keukenkastjes komt een vreemd getjilp en gepiep. Het 
is zijn babyzusje. Maarten mag haar nooit zien. 'Je ziet 
haar wel als ze groot is', zeggen zijn ouders. In een 
vogelkooi boven het aanrecht wonen twee stokoude, 
klagende meeuwen. Soms vertellen ze verhalen van 
vroeger en beginnen hun ogen te glimmen. Maar dan 
gooit vader een doek over de kooi en zwijgen ze weer. 
Maarten heeft de laatste tijd vreemde vlinders in zijn 
buik. Wat hebben die oude meeuwen toch te zeggen? 
En wat deed die veer laatst in zijn bed toen hij ’s 
morgens wakker werd..? 
Maarten de Meeuw is een voorstelling over de durf om 
je nek uit te steken, je vleugels uit te slaan en te 
vliegen. Een surrealistisch sprookje met poppen en 
objecten voor iedereen van 5 tot 105. 
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KIES 
KIES training biedt Kinderen In Echtscheiding Situatie 
(7-12 jaar) de kans om in een veilige omgeving te 
vertellen  wat zij meemaken nu hun ouders uit elkaar 
zijn. In eerdere nieuwsbrieven is opgeroepen tot 
inschrijving voor deze bijeenkomsten. Voor meer 
informatie kunt u zich wenden tot de intern begeleider, 
Sandra Barendregt. 
 
Maandag 14 maart start de eerste bijeenkomst van de 
KIES training op de Anjelierstraat (mediatheek) 
De inloop is van 15.15-15.30 uur (kinderen van de 
Palm moeten gebracht worden door ouders). 
De kinderen kunnen om 16.30 uur op het Plein van de 
Anjelier worden opgehaald. 
 
De tweede KIES training voor de kinderen van 
(ongeveer) 6-9 jaar start na de meivakantie. 
Deze splitsing is gemaakt omdat de groep te groot 
werd en dat is jammer. 
 
 

De Plusgroep                                                                
Op dinsdag 16 februari is de derde periode van de 
Plusgroep van start gegaan. Voor de groepen 5-8 is 
het thema dit keer “Het heelal”. De komende weken 
gaan de kinderen aan de slag met onderwerpen als 
planeten, de Melkweg, zwarte gaten, lichtjaren et 
cetera. De leerlingen van de groepen 4 gaan een pilot 
"Levelwerk" draaien. “Levelwerk” is een lesmethode 
die ontwikkeld is voor leerlingen, die behoefte hebben 
aan extra uitdaging naast het reguliere lesprogramma. 
Het biedt materiaal op het gebied van rekenen, taal en 
studievaardigheden. Verder hoort er een aantal 
uitdagende spelletjes bij. De vierdegroepers hebben 
de belangrijke taak ons te helpen uit te zoeken of deze 
methode wellicht geschikt is voor de Theo Thijssen. 
Willen we hier in de toekomst mee gaan werken?  

De leerlingen, die deelnemen aan de Plusgroep, zijn 
geselecteerd op basis van de Cito resultaten en in 
overleg met de groepsleerkracht. Er is hierbij gekeken 
naar zaken als behoefte aan extra uitdaging, motivatie, 
zelfstandigheid, werktempo en kritisch en creatief 
denken. De Plusgroeplessen zullen worden geleid 
door Rina Groot en Liesbeth van Loon. Tijdens de 
bijeenkomsten staan zaken als werken volgens een 
plan, ervaring opdoen met verschillende manieren van 
leren, concentratievermogen, leren denken 
(analytisch, creatief en kritisch denken), het opstellen 
& evalueren van eigen leerdoelen, luistervaardigheid 
en mondelinge taalvaardigheid centraal. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
S.E. Dag - Opvang tijdens studiedagen  
In maart is er nog een dag waarop de leerlingen vrij 
zijn in verband met een studiedag. S.E. Dag 
organiseert op deze dag een ontzettend leuke 
evenementdag in het schoolgebouw voor de 
leerlingen! 
 
*Dinsdag 29 maart 2016 - thema 'science', er staan oa 
leuke proefjes op het programma die de kinderen zelf 
mogen uitproberen. 
 
-Reguliere schooltijden  
-Hoofdgebouw aan de Anjelierstraat  
-De kosten van deelname aan de 'S.E. Dag' zijn 
€26,50 per kind. Voor broertjes en zusjes geldt een 
korting van 15% per gezinslid. 2e kind €22,50 en 3e 
kind €19,-.  
 
Vanaf 2016 kunt u uw kind(eren) inschrijven op onze 
vernieuwde website!  
 
Meer informatie en inschrijven?  
www.sedag.nl  
of  
http://www.theothijssenschoolamsterdam.nl/opvang/s-e-dag  
www.theothijssenschoolamsterdam.nl/pdf/flyer.pdf 
 
 
 
 

 
 
 
Naschoolse activiteiten Gemeente Amsterdam 
Maandag 14 maart starten de naschoolse activiteiten 
maar er is nog plaats voor: 
 
Circus Elleboog 
Groep: 3, 4, 5 
Donderdag – Gymzaal de Saffier, Westerstraat 202 
 
Altijd al circusartiest willen zijn? Kom dan mee doen 
met Circus Elleboog. Je leert acrobatische stunts 
doen zoals vette koprollen maken en spannende 
menselijke piramides bouwen, jongleren met balletjes, 
doekjes, ringen en diabolo's, Ook trapeze en ballopen 
kun je uitproberen. De laatste les geven we een 
spetterende circus presentatie. 
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Recycle je Kleding  
Groep: 6, 7, 8 
Maandag – Claverhuis, Elandsgracht 70 
 
Zet de schaar in een oude spijkerbroek en maak er 
een rokje van. Knip stukken stof uit oude kleding 
van de kringloop, naai ze aan elkaar op de 
naaimachine en maak er een super originele tas van. 
Bespetter een saai topje met textielverf. En leer hoe je 
een mooie applicatie, borduursel of print op je 
hergebruikte kleding maakt. Gooi je oude kleding niet 
weg maar RECYCLE! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Streetdance                                                              
Groep: 3, 4, 5                                                         
Maandag – Reel, Tussen de Bogen 16                          

Heb je een goed ritme gevoel of wil je het leren? En 
houd je er van om te dansen zoals in videoclips van 
MTV? In deze stoere dansles voor meiden én jongens 
leer je allerlei coole moves uit de danswereld. Hierbij 
worden ook invloeden vanuit de hiphop en streetdance 
gebruikt. Je leert verschillende dansen/choreografieën. 

U kunt zich aanmelden via 
www.amsterdam.nl/kidsactiviteiten op de site gaat u 
naar stadsdeel Centrum, vervolgens naar Westelijke 
Binnenstad daar vind u alle activiteiten.  
U kunt ook contact opnemen met Wanda Broers E: 
w.broers@ijsterk.nl T: 06 2232 9474  
 
 
 
 
Vakantierooster en vrije dagen en/of middagen  
Theo Thijssen school  
donderdagmiddag 24 maart 2016   
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15 
vrijdag 25 maart t/m 29 maart 2016 (lang 
paasweekend en 29 maart is studiedag team) 
maandag 25 april t/m zondag 8 mei 2016 
(meivakantie) 
vrijdagmiddag 13 mei 2016   
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15 
maandag 16 mei 2016 (Pinksteren) 
maandag 13 juni t/m zondag 19 juni 2016 (juni 
vakantie) 
donderdagmiddag 14 juli 2016   
Palm vanaf 12.00, Anjelier vanaf 12.15 
vrijdagmiddag 15 juli t/m zondag 28-08-2016 
(zomervakantie) 
 


