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Kalender komende weken 

19 februari les tot 12.00 - 12.15 

voorjaarsvakantie van 20 februari t/m 28 februari 

maandag 1 maart : kinderen weer naar school  

 

Interne contactpersonen voor de ouders 

 
Ook in deze moeilijke tijden zijn de interne 
contactpersonen bereikbaar voor alle ouders van de 
Theo Thijssenschool. Dus heb je vragen of zorgen en 
kom je er niet uit met de docent, neem dan contact 
op met Sandra Bouman of Katja van Oirschot.  
Alle vragen behandelen wij vertrouwelijk.  
Sandra Bouman: san.bouman@gmail.com of 
06-27191111  
Katja van Oirschot: katjavanoirschot@hotmail.com of 
06-28127986  

 

 
 
 
 

 
 
 

Nieuws uit de groepen 1 en 2 

Beste ouders, 

In de onderbouw hebben we gewerkt aan het thema 

winter. Ook de vogels in de winter kwamen 

uitgebreid aan bod.  

Wat hebben we geweldig mooie filmpjes en foto’s 

gekregen van veel kinderen. Er is hard gewerkt hoor. 

Kijk maar eens naar de prachtige foto’s hieronder.  

De winter en het plezier spat ervan af.  
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Afgelopen donderdag hebben de kleuters deze online 

lesperiode afgesloten met een speurtocht door de 

Jordaan. 

Het zoeken naar de letterdief en de opdrachtjes die 

ze moesten doen waren best moeilijk maar het is 

gelukt. 

Uiteindelijk kregen ze allemaal een lekker bekertje 

warme chocomelk en een snoepje. 

Het was fijn om jullie allemaal zo actief bezig te zien. 

Na de intensieve maar ook mooie periode online zijn 

we weer begonnen in de klas, dat voelt weer heel 

vertrouwd. Dank aan alle ouders voor jullie bijdragen, 

enthousiasme voor de online momenten, lieve 

complimentjes enz. Dat was goed om te zien en heeft 

ons erg goed gedaan. 

Vriendelijke groet van alle onderbouwleerkrachten 
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Nieuws uit de groepen 3 en 4 

 

Nieuws uit groep 3: 

 

In groep 3 werkten de kinderen de afgelopen twee 

weken thuis ijverig aan lees, schrijf,  taal en 

rekenopdrachten. Maar ook creatief wordt er hard 

gewerkt, kijk maar! 

De kinderen luisterde naar het muziekverhaal van 
Peter en de Wolf. 

Deze tekening is van Joan uit groep 3B. 

 

Deze tekening is van Siem uit groep 3A. 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de groepen 4: 

 

In groep 4B hadden wij in de Classroom elke dag een 

filmpje van onze juf Sophie die voorleest uit 

Superjuffie! 

Nu hebben wij een nieuw voorleesboek en dat heet 

Gorgels. 

In groep 4A lezen alle kinderen aan elkaar voor. Wij 

hadden in december een tentoonstelling 

in de klas met iedereens lievelingsboek. We hebben 

ze ook op een lijst geschreven en elke dag leest er 1 

kind uit  

zijn of haar lievelingsboek een stukje voor. Daarna 

vertellen we waarom het een superboek is en wat er 

zo leuk aan is. 

Dan mogen we allemaal TIPS en TOPS geven aan de 

voorlezer. Er worden heel veel tops gegeven en soms 

is er ook een  

tip. Bijvoorbeeld: kun je volgende keer iets harder 

lezen? Of kun je volgende keer met meer 

'stemmetjes' voorlezen? 

Juf leest ook voor uit haar lievelingsboek. 

 

 

Nieuws uit de groepen 5 en 6 

 

In de groepen 5 & 6 hebben de kinderen thuis hard 

gewerkt aan hun schoolwerk. Naast alle spelling- en 

rekenopdrachten kwamen er uit groep 5 kunstige 

graffiti’s binnen. 

Een andere opdracht was het presenteren van je 

favoriete weer. We kregen filmpjes waarin het 

sneeuwde, regende en tropisch warm was op 

dezelfde dag. Er was zelfs iemand die een 

gebarentolk op de achtergrond had. De groepen 6 

hebben een verhaal geschreven en gepresenteerd 

over de grotten van Lascaux. Voor muziek hebben de 

kinderen het liedje Ocean eyes gezongen of een 

heuse drumbeat bedacht. Hiervan hebben we mooi 

opnames binnengekregen. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Theo Thijssenschool Amsterdam – nieuwsbrief 08 februari 2021  – pagina 3 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Ondanks alle leuke en mooie online-opdrachten die 

we hebben gekregen zijn we blij dat we deze week 

weer van start kunnen met de kinderen in de klas. 

Het is natuurlijk weer even wennen om met zijn allen 

terug te zijn op school. De eerste twee weken wordt 

er daarom veel tijd besteed aan groepsvormende 

activiteiten zodat de kinderen weer aan elkaar en aan 

de klas kunnen wennen. Tot aan de voorjaarsvakantie 

zullen we de lesstof van de afgelopen weken 

herhalen en toetsen, zodat we zicht hebben op wat 

de kinderen nu beheersen.  

 

De groepen 6 gaan aan de slag met het ontwerpen en 

zagen van hun schooltuin bordjes in de hoop dat we 

binnenkort naar de schooltuinen kunnen gaan. De 

groepen 5 krijgen tot aan de voorjaarsvakantie nog 

BEVO-lessen van juf Lieselot. Na de voorjaarsvakantie 

gaan de groepen 6 de BEVO-lessen volgen. 

Nieuws uit de groepen 7 en 8 

 

Nieuws uit de groepen 7 en 8 

De afgelopen weken heeft iedereen, ouders, 

kinderen en leerkrachten weer hard gewerkt om het 

thuisonderwijs tot een succes te maken. Wij willen de 

ouders nogmaals bedanken voor hun hulp! 

De oudergesprekken zijn dit keer allemaal via de 

meet gevoerd. Voor de kinderen uit groep 8 was het 

extra spannend, want zij kregen hun definitieve 

schooladvies en ondanks de vreemde setting, was het 

toch mogelijk om de gesprekken op een persoonlijke 

manier te voeren. 

Vrijdag is iedereen druk aan het werk geweest om de 

kinderen weer te kunnen ontvangen. We vinden het 

erg leuk, dat we ze vanaf nu weer fysiek les kunnen 

geven. 

Als uitsmijter willen we jullie een bijzonder 

liefdesverhaal laten lezen, dat voortgekomen is uit 

een taalopdracht. 

 sterren en de maan  

 

Allerliefste sterren, 

 

 Jullie maken de nacht altijd zo mooi. 

Elke avond maken jullie mijn hart warm met die 

mooie lichtjes die altijd schijnen. 

Zonder jullie had het leven geen zin. Elke avond 

opstaan en gaan slapen in de ochtend. Helemaal 

alleen. Sinds het moment dat ik je heb ontmoet kon 

ik aan niets anders denken, alleen maar aan jou. Ik 

dacht toen: ” Wow, wie is dat”. Dat is nu al best lang 

geleden. Maar  na al die jaren ben ik steeds meer van 

jou gaan houden. Jij bent  het lichtpuntje van mijn 

hart en ook van de nacht. Vroeger was het altijd 
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halve maan, maar nu is het volle maan, want mijn 

hart zit vol met mooie gouden glinsterende sterren. 

Je weet niet niet hoeveel ik van je houd. Het lijkt wel 

alsof  we voor elkaar zijn bestemd. Waar ik ben, ben 

jij ook. Of  we nou in Australië of Brazilië zijn. Wij zijn 

onafscheidelijk van elkaar. 

Ik houd van je als de aarde van de zon houd. Zoveel 

hou ik van jou. 

Ik hoop dat jij ook zoveel van mij houdt als ik van jou 

houd. 

En als je iets even niet weet, of je hebt een 

problemen kom dan maar gerust naar mij toe. Want 

op mij kun je echt altijd rekenen. 

Ik zal er altijd voor jou zijn. 

 

Je liefste Maan  

geschreven door Yvette 

 

 

Nieuws van beeldende vorming (Bevo) 

De kinderen hebben ook de laatste twee weken nog 
keihard thuis gewerkt aan de bevo opdrachten uit de 
classroom!  

Wauwie de pauwie, wat een prachtige kunstwerken! 
Nogmaals bedankt voor de begeleiding en spirit van 
dit alles! 

Een paar prachtige voorbeelden! 

 

 

 

 

 

 

Opdracht: indrukwekkend voertuig  

Spiro groep 5 maakte deze prachtige kraan. 

 

 

Groep 7 en 8 luisterden naar Muziek van Wim 
Mertensen en  Chilly Gonzalez en volgden de 
werkwijze van Wassily Kandinsky.  

Tekenen en schilderen op muziek! 

Jules Slager maakte dit prachtige kunstwerk. 
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De kinderen van groep 3 en 4 bestudeerden de 
illustraties van Thé Tjong Khing en maakten zelf een 
tekeningen bij de sprookjes  Blauwbaard en 
eenoogje, tweeoogje en drieoogje. 

 

Lena uit groep 4. 

 

Jip groep 4. 

 

 

Ella uit groep 3. 

 

 

Raf uit groep 3. 

 

 

Groetjes, 

 het Theo Thijssen Team! 
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