
 

 

 

Thijsseschool 
 

Nieuwsbrief 24 januari 2020 

 

Vreedzame school - We hebben hart 
voor elkaar 
 
Deze periode hebben we het over gevoelens 
Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang 
voor een positief klimaat in de klas en in de school. 
De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin 
iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen “hart voor 
elkaar “ hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met 
elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn 
hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens 
van anderen  te verplaatsen. 
Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op 
te lossen. 
Om met elkaar over gevoelens te praten,  is het  van 
belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; 
tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid 
in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer. 
 
We hebben het over gevoelens als boos en  verdriet. 
We  bespreken wat het betekent als iemand wordt 
buitengesloten. De kinderen  leren herkennen wat hen 
boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat 
“afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen 
oplossen. 
 
Verder gaat het in blok 4  over blij zijn, tevreden zijn, 
over opkomen voor elkaar. 
De lessen gaan  over dingen die  je leuk vindt en waar 
je blij van wordt.  
Aan het eind van blok 4 bedenken de kinderen een  les, 
die voor iedereen leuk is.  Ze bereiden de les zo veel 
mogelijk zelf voor en verzorgen de les. Na afloop staan 
de kinderen stil bij de vraag of iedereen een leuke les 
heeft gehad en  worden zo mogelijk afspraken voor een 
volgende keer gemaakt. 
 
We leren de kinderen dat ze mogen “passen”. 
Op school wordt het  steeds “gewoner” om over 
gevoelens te praten; in het begin is het vaak nog 
onwennig. Uiteraard houden we er rekening mee dat 
niet elk kind even gemakkelijk over zijn of haar 
gevoelens praat. We willen kinderen de ruimte geven 
om zelf te kiezen wat ze over hun gevoelens kwijt willen.  
 
Carnaval 

Belangrijke Data 

30 en 31 
januari 

Landelijke staking onderwijs - 
School is dicht 

3 februari Margedag gr. 1 t/m 8 vrij 

10 februari Oudergesprekken 

11 februari Oudergesprekken 

15 t/m 23 
februari 

Voorjaarsvakantie 

11 maart Margedag gr. 1 t/m 8 vrij 

16 t/m 20 maart Week van het openbaar onderwijs 

 
 

Verjaardagen 

6 december Diman Ali 

11 december Ieshei Esase 

21 december Niga Abdulla 

21 december Jaxx Riedeman 

23 december Isa Verhoeven 

30 december Zefanja Boon 

13 januari Brady Lejeune 

13 januari Juliet Lejeune 

16 januari Hesiejane Voorbrood 

24 januari Mads Jansen 

13 februari Dieyanko Kater 

27 februari Caroline Grootveld 

 
Welkom! 
Vanaf november zijn 
Dinah, Guillermo, Tarah, 
Aya, Malaak, Stephan, 
Marieta, Arthur en 
Sarianne bij ons op school 
gekomen. 



Nog maar een paar weken en dan verandert de 
Thijsseschool weer in het Bossehonk.  
 
Op woensdag 12 februari wordt de feestweek geopend 
met een show die wordt opgevoerd door de 
leerkrachten. Zij zullen dan de ‘prins(es) carnaval’ van 
dit jaar introduceren aan alle leerlingen. 
 
Op donderdag 13 februari zullen alle kinderen een 
opdracht van de prins(es) moeten uitvoeren. Wat die 
opdracht is, horen de kinderen op woensdag van de 
prins(es).  
 
Op vrijdag 14  februari worden de kinderen om 08.30 
uur op het schoolplein verwacht. Alle leerkrachten zullen 
ook op het plein aanwezig zijn.  
Als ouder bent u van harte welkom om nog even op het 
schoolplein te blijven. 
 
Op deze dag hoeven de kinderen zelf geen 10-uurtje 
mee te nemen. Dit wordt verzorgd door de 
ouderwerkgroep. Wilt u wel een gevulde lunchtrommel 
meegeven aan uw kind? 
Het feest zal de hele dag duren.  

 
Omdat het carnaval 
dit jaar op 
Valentijnsdag wordt 
gevierd is het thema 
"All you need is love". 
Dit sluit ook mooi aan 

bij de Vreedzame school. Het is leuk als de kinderen 
rondom dit thema verkleed zijn, maar het is uiteraard 
niet verplicht. Als iedereen maar feestelijk gekleed is 
dan maken we er met elkaar een feestelijke dag van.  
 
Na deze feestelijkheden nog niet 
genoeg van het carnaval? U bent 
natuurlijk ook van harte welkom 
op het kindercarnaval van de 
Krabbetukkers op 23 februari in 
Quelderduijn. Onze prins(es) en 
de dansgarde zullen daar in elk 
geval ook bij aanwezig zijn. Een 
kaartje voor het kindercarnaval 
kost € 5,- (vanaf 2 jaar). Ouders, opa’s en oma’s 
hebben deze zondag gratis toegang. 

 
 
Zwerfboeken 
Weet u al dat wij op school een 
Kinderzwerfboekenstation 
hebben? 

 
 

 
 
 
 
 
 
Activiteiten in De Viskom 
 

24 januari Klaverjassen 20:00 uur tot 23:45 uur 

27 januari Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

29 januari gym voor 50+ 09:30-10:30 

3 februari Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

5 februari gym voor 50+ 09:30-10:30 

7 februari Klaverjassen 20:00 uur tot 23:45 uur 

10 februari Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

12 februari gym voor 50+ 09:30-10:30 

17 februari Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

19 februari gym voor 50+ 09:30-10:30 

21 februari Klaverjassen 20:00 uur tot 23:45 uur 

24 februari Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

26 februari gym voor 50+ 09:30-10:30 

2 maart Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

4 maart gym voor 50+ 09:30-10:30 

6 maart Klaverjassen 20:00 uur tot 23:45 uur 

9 maart Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

11 maart gym voor 50+ 09:30-10:30 

16 maart Bingo 18:00 uur tot 22:00 uur 

 

Landelijke staking onderwijs 
Op 30 en 31 januari is onze school dicht. Onze 
leerkrachten doen die dagen mee aan de landelijke 
staking. Indien nodig kunt u bij de BSO op Thijsse 
school een aanvraag voor (incidentele) opvang doen. 
Dit geldt ook voor kinderen die nog geen gebruik 
maken van Buitenschoolse opvang. 



Je mag een boek uitzoeken om thuis te lezen en daarna 
weer uit zwerven te sturen. Of je kan een eigen boek 
brengen dat een ander kind mag lezen. 
Kinderzwerfboek is een initiatief van het Nationaal 
Fonds Kinderhulp. Kinderzwerfboek wil alle kinderen de 
mogelijkheid bieden om leuke boeken te lezen. Het idee 
van Kinderzwerfboek is simpel: kinderboeken met een 
zwerfsticker worden overal achtergelaten. Kinderen 
mogen ze gratis meenemen om te lezen. Daarna laten 
ze het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld op de 
kinderboerderij, in Kinderzwerfboek-stations, 
wachtruimtes, buurthuizen, etc. Voor meer informatie: 
www.kinderzwerfboek.nl.  
 
Kinderzwerfboekstations in Den Helder 
Hub boys 
Duinroosstraat 
1783 GC Den Helder 

Ontmoetingstuin project ” 
Ontmoeting in het groen” 
Brakkeveldweg 51 
1782 AD Den Helder 

OBS Duynvaerder 
IJsselmeerstraat 90 
1784 MA Den Helder 

Buurthuis de Elto 
Crocusstraat 64a 
1782 AS Den Helder 

Tuindorpschool 
Brakkeveldweg 51 
1782 AD Den Helder 

De Helderse Vallei 
de Helderse Vallei 9-11 
1783 DA Den Helder 

Dr. Jac. P. Thijsseschool 
Stakman Bossestraat 39 
1781 SW Den Helder 

Weggeefwinkel 
Overvloed 
Seringenlaan 32 
1783 EB Den Helder 

Basisschool De Schoter 
Duijn 
Heilig Harn 125 
1785 SZ Den Helder 

PCB De Verrekijker 
Pasteurstraat 4B 
1782 JB Den Helder 
 

Violenstraat 
Violenstraat 1 
1782 KA Den Helder 

Reggestraat 
Reggestraat 44 
1784 XN Den Helder 

 

Sponsorkliks 
Graag uw aandacht voor het 
volgende. 
 
Vanaf nu is het voor iedereen 
die Meerwerfbasisschool Dr. 
Jac. P. Thijsse 
 een warm hart toedraagt 
mogelijk om de school 
GRATIS te sponsoren. 
 
Ga de volgende keer dat u iets online wilt kopen eerst 
naar https://www.sponsorkliks.com/ 
 
Op de website staat een banner van SponsorKliks. 
Door op deze banner te klikken verschijnt een overzicht 
van tientallen webwinkels, waaronder Bol.com, 
Coolblue en Booking.com. Elke aankoop bij een van 
deze bedrijven levert jouw sponsordoel een commissie 
op terwijl u zelf dezelfde prijs betaalt, het kost U dus 
niets extra. 
 
Doe hetzelfde als u bijvoorbeeld eten  wilt laten 
bezorgen bij Thuisbezorgd.nl. Dat kan via 
https://www.sponsorkliks.com/ van 
Meerwerfbasisschool Dr. Jac. P. Thijsse 
 kunt u terecht bij 7.000 restaurants waarbij elke 
bestelling geld oplevert. 
Zo is sponsoren niet alleen heel gemakkelijk maar nog 
lekker ook! 
 
Er is ook een makkelijke app voor uw tablet of telefoon 
te verkrijgen: 
 
Sponsorkliks voor Android (Google Playstore) 
 
Sponsorkliks app voor IOS (Apple) 

De sponsoropbrengst tot nu toe is € 29,31 
 
Alvast bedankt namens de Thijsseschool 
 

 

Meerwerf Basisschool Dr. Jac. P. Thijsse 
Stakman Bossestraat 39 
1781 SW Den Helder 
0223-613772 
 
directeur@jpthijsse.meerwerf.nl  
administratie@jpthijsse.meerwerf.nl 
 
https://thijsse.meerwerf.nl/ 

Klik hier en  
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