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Uitnodiging Panelavond 14 januari
Aanstaande maandag is de 2e panelavond van dit schooljaar.
Het programma van deze avond ziet er als volgt uit:
19:15 uur - Inloop met koffie en thee
19:30 uur - De oudervereniging (OV) (zie ook bijlage onderaan deze Infothijs)


De OV zal een presentatie geven over de inzet van de OV uitleg over de
inkomsten en uitgaven. Ook wel de jaarvergadering genoemd. Het verslag van de
jaarvergadering kunt u vinden op de website.

20:00 uur - Samenwerken aan ons Daltononderwijs – verzorgd door Sandy en Dewie




Korte terugkoppeling van de 1e panelavond
Daltonquiz
Actieve werkvorm waarbij we individueel en in groepjes gaan praten over het
daltononderwijs in het algemeen en de specifieke kenmerken van kindcentrum
Theo Thijssen

21:15 uur – Samenvatten van de avond en afsluiting (eindtijd 21:30 uur)
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de panelavond. Het is algemeen
bekend dat de opkomst van dit soort avonden helaas niet groot is. Wij zien daar graag
verandering in. Uw bijdrage en uw mening zijn van groot belang om het onderwijs van
kindcentrum Theo Thijssen zo goed mogelijk samen vorm te kunnen geven.
We hopen dan ook wederom op een grote groep ouders en verzorgers. Om een
inschatting te maken voor de koffie en thee, en ook om onze activiteiten goed te kunnen
organiseren, vragen we u om uw deelname kenbaar te maken bij Sandy Sibbald
(dir@obstheothijssen.nl). U kunt ook even binnenlopen. Tevens is het mogelijk om via
het ouderportaal bij de kalender u op te geven. Ga na 14 januari en klik op het knopje
aanmelden mogelijk.

Wand op leerplein onderbouw
Al enige tijd zijn we bezig om te kijken hoe we onze leerpleinen
kunnen verbeteren. Op het onderbouwleerplein is in voorgaande
schooljaren gesproken over het plaatsen van een wand om zo
een aparte lesruimte te creëren. Dit biedt meer rust doordat de
hal en het leerplein van elkaar gescheiden zijn. Ondanks de
mooie aanpassingen die gedaan zijn in de zomervakantie op het
leerplein, merkten we dat de behoefte naar een wand, en
daardoor een aparte leerruimte, sterk aanwezig bleef. In
november heeft er een gesprek plaatsgevonden met de afdeling
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huisvesting van Plateau. En soms kunnen dingen opeens heel snel gaan. Aanstaande
maandag komt bouwbedrijf Klok om een wand te plaatsen. Dit zal een paar dagen in
beslag nemen. We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken en waar nodig
wordt het lesstofaanbod tijdelijk even aangepast.
De ruimte zal multifunctioneel worden ingezet. Het kan dienen als leerplein/leerruimte en
als lesruimte/leslokaal. 21 januari zal tijdens een extra MR vergadering de inzet en extra
invulling van de vernieuwde ruimte worden besproken. Daarbij staat centraal hoe we ons
onderwijsaanbod en de begeleiding middels deze aanpassing willen optimaliseren.

Juf Helen heeft een andere baan
Helen van der Velde, intern begeleider van de bovenbouw, gaat ons
verlaten en maakt de overstap van het basisonderwijs naar het
voortgezet onderwijs. Per 1 maart start zij als docent van de
reboundklas op het Nassau College, locatie Penta.
Wij wensen Helen ontzettend veel plezier en succes met deze nieuwe
stap in haar onderwijscarrière.
Team kindcentrum Theo Thijssen

Reminder inleveren toestemming publicatie beeldmateriaal
Voor de vakantie hebben alle leerlingen een formulier
meegekregen. Dit formulier betreft het wel of niet geven van
toestemming voor het publiceren van beeldmateriaal van uw
kind(eren).
Mocht u het formulier nog niet ingeleverd hebben bij de
leerkracht(en) van uw kind(eren), dan wil ik vriendelijk verzoeken dit alsnog z.s.m. te
doen.
Mocht u het formulier kwijt zijn, dan kunt u in het ouderportaal het formulier vinden
onder de tab Infothijs. Het formulier is tot volgende week woensdag beschikbaar in het
portaal.
Bij voorbaat dank.

Reminder Mediawijsheid
Tijdens de mijnTOP+ workshops op vrijdag 25 januari
komen er mensen van VaartWelzijn en de GGD een gastles
verzorgen over mediawijsheid. Hoe ga je om met telefoon,
tablet, gamen en internet? Wat is Wijs? In deze workshop is
ruimte voor 16 leerlingen. Bijzonder deze keer is dat ook
ouders welkom zijn! Dus wilt u (kan samen met uw zoon of
dochter) deze workshop bijwonen? U kunt zich inschrijven
op het intekenbord naast de hoofdingang in de week van 25 januari. Of u kunt een mail
sturen naar: helen.vandervelde@obstheothijssen.nl.
Ook kunt u zich nu aanmelden via de knop aanmelden/afmelden in het agendaitem in het ouderportaal.
Er is ruimte voor 12 ouders/ belangstellenden.
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De bel en start schooldag
We hebben de laatste tijd meerdere berichten van ouders of
verzorgers dat de bel van de school iets te vroeg gaat (2
minuten). Dit kunnen voor een aantal van jullie net die laatste
minuten zijn die u nodig heeft om uw kind op tijd op school te
laten komen. Janno gaat er even naar kijken.
Aan de ouders en verzorgers van de kleutergroepen wil ik graag
het dringende verzoek doen om niet te lang in de klas van uw
kind te blijven. De kinderen behoren in de groep bij binnenkomst afscheid te nemen en
daarna met een gekozen activiteit aan de slag te gaan. Het is niet de bedoeling dat u er
bij gaat zitten en/of vanaf binnenkomst t/m de 2e bel in de klas blijft. Wanneer er meer
volwassenen dan alleen de leerkracht(en) aanwezig zijn in de klas, kan dit heel vol en
onrustig overkomen.
Daarnaast is het zelfstandig starten van de ochtend door te kiezen van het keuzebord en
dan aan de slag te gaan, ook een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma. Natuurlijk
is er een verschil met kinderen die net instromen en kinderen die al langer in groep 1/2
zitten. Daar houden we rekening mee. Na een paar keer mee te zijn gegaan als
ouder/verzorger is het goed om uw kind zelfstandig de klas in te laten gaan.
Tot slot: Ook wil ik ouders/verzorgers vragen niet op de gang te blijven staan (praten)
nadat de 2e bel is gegaan. Ook op de gang en de leerpleinen starten we ons
lesprogramma direct.
Ik hoop op uw begrip en medewerking.
Vriendelijke groet,
Sandy Sibbald
Directeur

Ouderportaal
Het ouderportaal is actief. Afgelopen maandag heeft het team uitleg
gehad over het portaal. Vanaf nu zullen zij berichten voor de groep, of
berichten aan ouders individueel, versturen via het ouderportaal. Ook
zullen we beeldmateriaal plaatsen in het portaal, met de privacy in
achtneming.
Een groot deel van u heeft het account van Mijnschool al geactiveerd. Er is ook een app
van. Mocht u het account nog niet geactiveerd hebben, dan verzoeken wij u dit z.s.m. te
doen. Maandag is naar de ‘niet actieve accounts’ nogmaals een mail verzonden met het
verzoek tot activeren.
Mocht u geen mail hebben ontvangen, neem dan contact met ons op. U kunt het beste
Wendy Burger vragen, zij is elke woensdag en donderdag aanwezig
(wendy.burger@obstheothijssen.nl).
Tot de voorjaarsvakantie zullen we via de email en via het ouderportaal informatie
versturen. Na de voorjaarsvakantie gaan we volledig over op het ouderportaal
Mijnschool.
Mocht u vragen hebben n.a.v. dit bericht, dan vernemen wij dit graag. Neem dan contact
op met Sandy Sibbald (dir@obstheothijssen.nl). Binnenlopen is natuurlijk ook altijd goed.
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MONDADEMEN
Zit uw kind vaak met de mond open?
Dit kan invloed hebben op de mondspieren, de
spraak of de stand van het gebit.
Wat kunt u thuis doen?
Blaasspelletjes
 Bellen blazen
 Bootjes over het water
blazen in bad
 Bolle wangen blazen en
zo lang mogelijk
vasthouden

Zuigspelletjes
 Drinken met rietjes
(niet alleen water en
ranja maar ook vla,
yoghurt en appelmoes)
 Met een rietje plaatjes,
papiersnippers of
smarties van de tafel
opzuigen en
verplaatsen

Tips voor ouders












Lipversterking en lipsluiting
 De lippen 10 tellen
stevig op elkaar knijpen
 Een klein rondje maken
met je lippen
(kusmondje) 10 tellen
vasthouden




Tenslotte
Het afleren van mondademen heeft tijd nodig. Heb
geduld en oefen regelmatig.

Bespreek samen met uw kind waarom
het mondademen afgeleerd moet
worden.
Houd in de gaten of de neus van het
kind doorgankelijk is. Raadpleeg de
jeugdarts of huisarts wanneer de neus
gedurende langere tijd verstopt is en
neusademing onmogelijk is.
Bedenk samen met uw kind een
gebaar of woord dat verder niemand
kent. Als het kind door de mond
ademt, maakt u het gebaar en uw kind
weet waar het om gaat.
Laat uw kind een plat hangertje of
rietje tussen de lippen houden (niet
tussen de tanden!) tijdens het
voorlezen, puzzelen, tv-kijken enz.
Doe mondspelletjes om de spieren in
het mondgebied te trainen, bijv.
“gekke bekken” trekken of bellen
blazen.
Lees uw kind voor en stop met
voorlezen zodra de mond van uw kind
opengaat.
Wanneer uw kind met open mond
slaapt, kunt u na het inslapen de lippen
van uw kind sluiten door ze zachtjes op
elkaar te drukken.
Hang of plak geheugensteuntjes
(stickers, tekeningen o.i.d.) op plaatsen
in huis waar uw kind vaak komt. Deze
herinneren uw kind eraan de lippen te
sluiten en door de neus te ademen.
Beloon de geslaagde pogingen van uw
kind om niet door de mond te ademen,

Vragen?
Heeft u nog vragen? Bel naar GGD Drenthe, kies voor de sector Jeugdgezondheidszorg en vraag naar
de logopedist. U kunt ook een mail sturen: logopedie@ggddrenthe.nl.
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Oudervereniging Kindcentrum Theo Thijssen

Aan alle ouders en/of verzorgers van de leerlingen van Kindcentrum Theo Thijssen,

Uitnodiging voor de jaarvergadering op 14 januari 2019 van 19:30 uur tot 20:00 uur

Agenda:






Opening
Voorstellen van de leden van de oudervereniging
Jaarverslag 2018-2019 (zie website)
Begroting 2018-2019
Rondvraag

Wij hopen u op 14 januari a.s. om 19:30 uur te mogen begroeten in het lokaal van groep 7 of groep 8,
waar hierna ook de Panelavond zal plaatsvinden.
Met vriendelijke groet, namens de oudervereniging,

Indra Laferte (voorzitter)
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