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Vreedzame School blok 1

Blok 1: We horen bij elkaar

Doel: De leerlingen leren elkaar beter kennen.

De Vreedzame School levert een belangrijke bijdrage
aan het pedagogisch klimaat in onze school. Om dat
kracht bij te zetten speelt blok 1 een grote rol in ons
eerste thema: Dit ben ik. Vanuit het thematisch werken
benadrukken we dat we mogen zijn wie we zijn en dat
we elkaar respecteren.

Zelfstandigheid, samenwerken en verantwoordelijkheid
nemen zijn belangrijke doelen waar we als Dr. Jac. P.
Thijsseschool aan werken. De uitgangspunten van de
Vreedzame school sluiten daar naadloos bij aan.
Daarom zetten we dit in om het pedagogische en
sociale klimaat op school nog meer te versterken. Een
school waar iedereen zichzelf mag zijn. Een school
waar iedereen zich thuis voelt. Zo’n school willen we
zijn.

Dat doen we door:

● te praten over de sfeer in de groep.
● elkaar opstekers te geven, iets positief te

zeggen over iemand en wat dat met iemand
doet.

● een takenlijst van de klas te maken en de taken
eerlijk te verdelen.

● te leren dat iedereen een eigen mening mag
hebben.

● afspraken te maken met de groep.
● samen te werken.

Belangrijke Data
3 oktober Start Kinderboekenweek

3 oktober Schooljudo

4 oktober Sponsorloop Meerwerf Goes
Global/ Giga Groen

14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek

15 t/m 23
oktober

Herfstvakantie

29/30 oktober Ingang Wintertijd

Schoolreisgeld via JOC
Het is belangrijk om te weten dat voor gezinnen met
een laag inkomen er een mogelijkheid is om het
schoolreisgeld vergoed te krijgen door JOC.

Kinderen en jongeren
Het JOC is bedoeld voor kinderen en jongeren van 4
tot 18 jaar die in Den Helder wonen.
Wanneer het gezinsinkomen onvoldoende is, kan een
beroep gedaan worden op het JOC.

Inkomensgrens
Een JOC-aanvraag kan worden ingediend wanneer
ouders/verzorgers een gezamenlijk inkomen hebben
van maximaal 120% van het minimumloon.

● Gehuwden is 100% bijstand: € 1.417,32
(inclusief vakantietoeslag) 120%: € 1.700,78

● Eenoudergezin is 70% van 100% bijstand: €
992,12 (incl. vakantietoeslag) 120%: €
1.190,55

● Alleenstaande is 70% van 100% bijstand: €
992,12 (incl. vakantietoeslag) 120%: €
1.190,55

● Vermogen: € 12.040 (echtpaar) en € 6.020
(alleenstaande ouder of alleenstaande)

Meer informatie vindt u op
https://www.jocdenhelder.nl/informatie/

https://www.jocdenhelder.nl/informatie/


Ook in 2022-2023 doen we weer
mee met EU-Schoolfruit.

EU-Schoolfruit wordt u gratis aangeboden
vanuit de EU.
Onze school krijgt 20 weken lang 3 porties

gratis groente en fruit voor de hele school
geleverd!
In de week van 5 september zijn we weer gestart.

Welkom op school!
In augustus, september en oktober mogen we weer een
aantal nieuwe leerlingen verwelkomen. Wat fijn dat jullie
voor de Thijsseschool hebben gekozen. Welkom bij ons
op school!

Fayline, Gabriela, Jaimy, Jazzlin,
Lena, Wolf, B-Jay, Semm,
Jazzley en Kai

Verjaardagen
We feliciteren iedereen die jarig is of is
geweest.

Augustus
B-Jay, Semm, Noëlle, Frank, Lucas, Ivy, Mae, Wolf,
Aouie, Khloë, Oliwier, Lilly-Felina

September
Segasse, Lynn, Kai, Quinn, Jemailey, Narine, Charlie,
Djayden, Olav
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Jeugd Fonds Sport en
Cultuur
Is er thuis te weinig geld om je kind te
laten sporten of iets aan kunst en
cultuur te laten doen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
is er voor ouders die langdurig weinig inkomen
hebben maar ook voor zzp’ers met te weinig
opdrachten of gezinnen die als gevolg van de corona
crisis geldzorgen hebben. Om in aanmerking te
komen geldt dat het gezamenlijk inkomen van de
ouders niet meer mag zijn dan 120% van het
minimum inkomen. Het Jeugdfonds Sport & Cultuur
betaalt de contributie / het lesgeld en eventueel de
benodigde attributen. Zo kunnen ook kinderen uit
gezinnen waar weinig geld is, lid worden van een
sportclub of een dans, muziek, kunst – of
theaterschool.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag
indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan
alleen gedaan worden door een intermediair. Hij of zij
kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking
komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind
vaak al binnen drie weken sporten of op les. Wil je
een aanvraag indienen? U kunt bij Karin van de
administratie een ouderkaart ophalen en invullen.

Onze intermediair is: Karin (administratie)

Na goedkeuring van de aanvraag, wordt de bijdrage
rechtstreeks aan de sportclub of vereniging betaald.
Je ontvangt eventueel ook een waardebon voor
attributen die ingeleverd kan worden bij een winkel in
de buurt. De intermediair kan daar meer over
vertellen.

Belangrijk om te weten is dat zwemlessen pas vanaf 6
jaar vergoed worden. Overige sporten worden
vergoed vanaf 4 t/m 18 jaar

Meer weten over de werkwijze van het Jeugdfonds
Sport & Cultuur? Lees hier verder.

https://jeugdfondssportencultuur.nl/voor-wie/voor-ouders/


Kinderboekenweek

Wintertijd

Wintertijd begint altijd op de laatste zondag van
oktober. De exacte datum waarop deze tijd ingaat
verschilt daarom elk jaar. Eigenlijk is dit juist onze
standaardtijd, het is de tijd om de klok in de nacht
van zaterdag op zondag een uur achteruit te
verzetten. Zo kun je lekker een uurtje langer slapen.
Officieel moet de klok om 3 uur 's nachts naar 2 uur
's nachts verzet worden. Wintertijd 2022 begint op
zondag 30 oktober in week 43.

Sponsorloop
Als school sponsoren wij ons Giga Groene schoolplein
en de straatkinderen in Kathmandu.
De kinderen zullen rondjes rennen, waar zij per ronde
óf voor de gehele prestatie een bedrag op zullen
halen. We hopen natuurlijk dat u, familieleden, buren,
kennissen en bedrijven, deze actie zullen steunen.

U bent van harte welkom om uw kind aan te
moedigen!



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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