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Algemene informatie

Oudertevredenheid

Graag bedanken wij u voor het invullen van de oudertevredenheidsvragenlijst.

Heel fijn om respons te hebben gekregen en te kunnen concluderen dat u (met

een gemiddelde van een 8,1) over het algemeen heel tevreden bent!

Wanneer u prijs stelt op een gesprek om uw antwoorden toe te lichten of om over een ander

onderwerp eens nader door te praten bent u ten allen tijde welkom om een afspraak te maken met

de directie of leerkracht. Deze gesprekken helpen ons in het voortdurend werken aan een zo fijn

mogelijke school voor uw kind.

Leerlingtevredenheid

Ook de leerlingen van groep 6,7 en 8 is gevraagd naar hun tevredenheid over de school. Zij geven

de school het rapportcijfer 8,2. Bijna alle kinderen voelen zich fijn en veilig op school en binnen

hun groep en geven aan dat ze goed les krijgen van hun juf/ meester. De resultaten van de

afzonderlijke groepen worden besproken met de leerkrachten en indien nodig wordt er ingezoomd

op punten waar we nog verbeteringen in aan kunnen brengen.

Oproep 50-jarig bestaan Theo Thijssenschool

In maart vieren we het 50-jarig bestaan van onze school. (Informatie volgt.)

We zijn op zoek naar ouders en/of grootouders die ook op de Theo Thijssenschool hebben gezeten.

We vinden het leuk om wat herinneringen en anekdotes te verzamelen. Gaat dit over u, en zit uw

(klein-)kind bij ons op school? Laat het ons weten. Dat kan via uw kind of via parro aan de

groepsleerkracht.

HVO/ GVO/ IVO

Vrijwel alle kinderen van de groepen 3 t/m 8 van onze school nemen deel aan GVO (Godsdienstig

Vormings Onderwijs), HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) of IVO (Islamitisch Vormings

Onderwijs). Enkele kinderen volgen geen van deze lessen en blijven onder toezicht van de eigen juf

of meester.

Eind maart moeten we -ieder jaar opnieuw- de aantallen voor het volgende schooljaar doorgeven

aan het dienstencentrum dat deze lessen mogelijk maakt. Het is belangrijk om dat nauwkeurig te

doen, omdat de bekostiging van de vormingsdocenten daarvan afhangt.

Daarom het volgende:

● Als u momenteel een kind in de groepen 3 t/m 7 hebt en het kind wilt laten veranderen van

“richting” (b.v. van HVO naar GVO, of nu geen richting volgt, maar dat wel wilt gaan doen)

dan vragen we u dat via het mailadres thijssen@archipelscholen.nl z.s.m., maar in ieder

geval vóór vrijdag 10 maart, aan ons te laten weten.

● Als u uw kind niet wilt laten switchen, dan hoeft u dus helemaal niets te doen en blijft uw

kind dezelfde richting als in het huidige schooljaar volgen.

● De ouders van de kinderen die na de zomervakantie waarschijnlijk zullen doorschuiven naar

groep 3 zullen middels een formulier gevraagd worden een keuze te maken: HVO, GVO, IVO

of geen van drieën.



Vakanties schooljaar 2023- 2024

Zomervakantie 2023: 17/07/2023 - 25/08/2023 (conform advies)

Herfstvakantie 2023: 23/10/2023 - 27/10/2023 (afwijking advies)

Kerstvakantie 2023/24: 25/12/2023 - 05/01/2024 (conform advies)

Voorjaarsvakantie 2024: 12/02/2024 - 16/02/2024 (conform advies)

Paasvrij 2024: 29/03/2024 - 01/04/2024

Meivakantie 2024: 22/04/2024 - 03/05/2024 (conform advies)

Hemelvaart 2024: 09/05/2024 - 10/05/2024

Pinksteren 2024: 20/06/2024

Zomervakantie 2024: 08/07/ 2024 - 16/08/2024 (conform advies)

IOP gesprekken

Op 10 februari krijgen alle kinderen, die langer dan een half jaar op school zitten, hun IOP mee

naar huis. In de week erna vinden vervolgens de IOP-gesprekken met u plaats. Dat geldt niet voor

de ouders van de leerlingen uit groep 8 (daar zijn de ouders van groep 8 al over geïnformeerd) en

dat geldt ook niet voor de kinderen die na 1 oktober bij ons op school zijn gestart.

U kunt deze gesprekken zelf plannen via de datumprikker in Parro, waarvoor u binnenkort van de

leerkrachten een uitnodiging ontvangt. U kiest een tijdstip dat u goed uitkomt door het aanklikken

van het gewenste tijdsblok. Het blok wat u heeft gekozen is hierna voor andere ouders niet meer

zichtbaar. Het kan hierdoor voorkomen dat u niet veel keuze meer heeft. Wanneer u op de

tijdstippen die nog open zijn écht verhinderd bent kunt u via Parro contact opnemen met de

leerkracht om een ander moment af te spreken.

Hoofdluis

Mocht u hoofdluis bij uw kind(eren) gevonden hebben (ook als u uw kind al behandeld heeft) dan

horen wij dit graag van u, u kunt dit melden bij de leerkracht of administratie. Op deze wijze

kunnen wij de nacontroles in de klas kort houden.

Gevonden voorwerpen

Op dinsdag 31 januari zullen vanaf 8.15 uur in het onder- én bovenbouwgebouw de gevonden

voorwerpen uitgestald liggen. Bent u niet in de gelegenheid om die dag langs te komen, dan kunt u

natuurlijk op een eerder moment al een kijkje nemen in de beide bakken. Spullen die op dinsdag

31 januari na 14.45 uur niet zijn opgehaald krijgen een nieuwe bestemming.

Sport

Schoolschaaktoernooi: Woensdag 15 februari is er een schoolschaaktoernooi in wijkcentrum de

Kwikstaart in Oost-Souburg voor de groepen 5 tot en met 8. Er wordt gespeeld in teams van

viertallen. Kinderen die willen meedoen aan dit toernooi kunnen zich opgeven bij de meester of

juf.

Voor in de agenda (herhaling)

Onlangs werd bekend dat de sportdag van de bovenbouw (groepen 5 t/m 8) dit jaar gepland staat

op 15 juni. De organisatie van de Vlissingse sportdagen is in handen van de scholen voor Voortgezet

Onderwijs. Zij bepalen welke scholen op welke datum hun sportdag hebben en bepalen dat pas

tijdens het schooljaar.

Bovenstaande betekent dat de onderbouw (groepen 1 t/m 4) in verband met de begeleiding van

alle bovenbouw kinderen op deze dag vrij zijn. De kinderen van de groepen 3 en 4 hebben hun

sportdag op school. De datum hiervan hoort u op een later tijdstip.
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