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Staking 15 maart
Het is waarschijnlijk niet aan uw aandacht
voorbij gegaan, het onderwijs in Nederland
bereidt zich voor op een grootschalige
staking van scholen in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs, het middelbaar en
hoger onderwijs.
De staking is gericht op de te hoge werkdruk
die wordt ervaren door zowel leerkrachten,
onderwijsondersteunend personeel als de
directeuren. Er wordt ontzettend veel
gevraagd van ons allen om het onderwijs voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk vorm
te geven. De wereld om ons heen ontwikkelt zich zo snel, dat het ook niet vreemd is dat
het onderwijs van nu daar op aangepast moet worden. In het onderwijs is het
vanzelfsprekend dat we altijd op zoek zijn naar gepaste oplossingen en springen we
regelmatig bij wanneer het nodig is. Alleen de rek is er uit.
Wat vanuit de overheid echter niet gebeurt is voldoende investering in het onderwijs op
alle vlakken. Waardering door meer salaris is beslist niet het hoofduitgangspunt. Het klopt
wel dat de salarissen in het onderwijs al langere tijd niet passend zijn bij de inzet die
gevraagd wordt. Het grote lerarentekort is hier wel het bewijs van. Onderwijs is
tegenwoordig geen aantrekkelijk en uitdagend beroep. Het onderwijs moet een
kwaliteitsimpuls krijgen door erkenning te bieden en duurzaam te investeren.
Ook kindcentrum Theo Thijssen zal daarom gehoor geven aan de staking. 15 maart zal een
groot deel van het team gaan staken en is de school dus gesloten. Binnenkort zal u een
brief ontvangen vanuit Plateau over eventuele opvangmogelijkheden.
Wij begrijpen dat u als ouder/verzorger niet op nog een stakingsdag zit te wachten. Wij
hopen echter wel op uw begrip en steun. Het onderwijs verdient veel meer aandacht en
met deze grote stakingsactie hopen we dit met elkaar te bereiken.

De avondvierdaagse
De Avond4daagse vindt dit jaar plaats van dinsdag 21 mei tot en met vrijdag 24 mei 2019.
Donderdag is een aanmeldingsbrief en informatiebrief meegegaan
met alle leerlingen.
Het zou natuurlijk mooi zijn wanneer we als kindcentrum Theo
Thijssen weer met een flink aantal leerlingen gaan lopen. Er is
keuze uit de 5 km en de 10 km en voor de allerkleinsten is er de
mogelijkheid om ook een dag te lopen. Voor meer informatie
verwijzen wij u door naar de aanmeldingsbrief/informatiebrief. Deze zal ook in het
ouderportaal geplaatst worden. Aanmelding voor de avondvierdaagse kan tot uiterlijk
woensdag 27 februari.
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Schoolschaken
Zaterdag 2 februari was het weer tijd voor het jaarlijkse
basisschoolschaakkampioenschap van Assen, voor de
tweede keer in het Markehuus in Peelo.
Meester Pascal was met 15 deelnemers van kindcentrum
Theo Thijssen aanwezig. Totaal waren er 54 deelnemers.
Het was een lange, maar zeker gezellige dag en ze zijn
met de derde prijs naar huis gegaan. Op naar de Drentse
Kampioenschappen.

Oudervereniging
De OV leden bereiden zich voor op de
komende vergadering van 27 februari
a.s. Hierin zullen onder andere de
decembermaand
geëvalueerd
worden, wat door de jaarvergadering
in januari een maand is verplaatst.
Verder zal ook, zoals al eerder
aangegeven, de nieuwe commissie
ingevuld worden. Hierover meer in de
volgende Infothijs.
Een vriendelijke groet, namens de
oudervereniging,
Indra Laferte

Reminder verkeersituatie rondom de school
De parkeerproblematiek rondom de school is bij iedereen
bekend. Ook zorgt het parkeren in de buurt van de school
soms voor onveilige situaties.
Samen met de gemeente en Veilig Verkeer Nederland
(VNN) gaan we na de voorjaarsvakantie een actie
uitzetten. De vrijwilligers van VVN zullen op afgesproken
tijden bij de start van de school aanwezig zijn om de
verkeerssituaties en parkeerproblematiek te observeren.
En ze willen graag met u als ouders en verzorgers spreken
om te horen wat uw ervaringen zijn.
In de voorjaarsvakantie worden alle gele strepen vernieuwd en/of geplaatst. Ook is
afgesproken dat wanneer na de inzet van VVN er geen verbetering zichtbaar is, handhaving
wordt ingezet. Wij hopen natuurlijk dat dit niet nodig is en dat we samen met u kunnen
zorgen voor een veilige verkeerssituatie rondom onze school.
Een eerste aanzet om in beeld te brengen waar geparkeerd kan worden rondom ziet u in
het overzicht op de volgende pagina.
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Een kijkje de school (echt dalton 😊)
Whaaah, een alien in de klas (groep 3)
Vandaag (7 februari) hadden we wel een heel bijzonder bezoek in de
klas! Schrijfster Fabiën van der Ham was bij ons in de klas om met ons
te filosoferen en te schrijven over het heelal, planeten en buitenaards
leven. We hebben een eigen planeet ontworpen en hier eigenschappen
van de planeet bij geschreven.

Start van groep 1D
Deze week is groep 1D gestart. Juf Annick heeft de afgelopen hard gewerkt om er echt een
heel mooi lokaal van te maken. Een paar foto’s om een impressie te geven. Natuurlijk bent
u altijd welkom om een kijkje te komen nemen. Afgelopen week vertelde een moeder van
één van de leerlingen dat ze heel blij is met de nieuwe groep voor haar dochtertje. Dat
soort berichten doen ons heel goed.

Respect in groep 1/2A
1 februari was de themadag respect. De kinderen gingen in de ochtend
met de klas, naar vier verschillende onderdelen. Deze werden gegeven
door de juffen van de groepen 1-3. We hebben geleerd wat emoties zijn
en hoe we voor elkaar kunnen zorgen. De kinderen hebben een verhaal
van Kikker en de vreemdeling gehoord en er over gepraat. Er werden
rots&water oefeningen gedaan en we hebben een bloem geknutseld voor
de bewoners van de Ekkefaberflat. Het is fijn om iets leuks te geven aan
een ander. 's Middags mochten de kinderen de bloemen zelf in de
brievenbus bezorgen. Al met al een geslaagde dag.

Overstekend Wild
Afgelopen vrijdag hadden de groepen 5 en 6 een voorstelling met de
naam 'Overstekend Wild'. Overstekend Wild is een interactief
theaterstuk voor groep 5 en 6, gespeeld door 3 acteurs. Een
voorstelling die kinderen en volwassenen betrekt bij keuzes
betreffende verkeersgedrag. Het gaat over het brengen van kinderen
naar school door ouders/verzorgers. Zij hebben weinig tijd, zijn moe
of bezig met andere zaken. Zo ontstaan er allerlei onveilige situaties.
Wie brengt zijn of haar kind het meest veilig naar school? En gaat dit
goed of kan het beter, anders en veiliger? Tijdens het spel grijpen de leerlingen in en geven
aan hoe het anders kan of moet. Het spel wordt aangepast en de acteurs nemen de
aanwijzingen van de leerlingen over. Ook spelen kinderen een aantal scenes mee. Zo
krijgen de leerlingen nog meer inzicht en kennis over verkeersveiligheid. En spelenderwijs
worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden en veilig verkeersgedrag.
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