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Nieuwe Thiessers 
In februari beginnen twee nieuwe leerlingen in de Papegaaiengroep: Ivan en Quinten. Welkom!  
We wensen jullie een leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 

Griep 
Op het ogenblik zijn veel kinderen en leerkrachten i.v.m. de griep (langdurig) afwezig. Er was zelfs 
een dag bij dat 33% van het team afwezig was.  
Gelukkig hebben we nog geen groepen naar huis hoeven sturen. Eén ochtend hebben we een groep 
over andere groepen moeten verdelen. 
Als leerkrachten ziek zijn, doen we eerst een beroep op onze leerkrachten die parttime werken. 
Daarna wordt de hulpvraag uitgezet bij onze invallerspool. We zijn uiteraard afhankelijk van de  
beschikbaarheid van de invalleerkrachten. 
Als we geen vervanging kunnen regelen, proberen we het eerst intern op te lossen. Lukt dat niet, dan 
verdelen we de leerlingen maximaal één dag over de andere groepen. Daarna gaan we over tot het 
naar huis sturen van de leerlingen, omdat er geen leerkracht beschikbaar is. Gelukkig hebben we de 
laatste optie (nog) niet nodig gehad. 
Hopelijk is de griepepidemie weer snel voorbij! 

 
Studiedag – alle kinderen vrij 
Vrijdag 17 februari zijn alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag van het personeel. Deze dag wordt 
gewerkt aan de analyses van de Citotoetsen, het maken van groepsplannen en het bijwerken van de 
zorgadministratie. 

 
Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van 20 t/m 24 februari 2017.  
Maandag 27 februari 2017 worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 
Spreekavond 
Donderdag 9 februari is de derde spreekavond van dit schooljaar.  
Intekenen is mogelijk via digiDuif van 25 januari t/m 1 februari. Na deze datum is intekenen niet 
meer mogelijk. 
De resterende spreekavonden van dit schooljaar zijn gepland op: 11 april en 29 juni. 
Tijdens de spreekavonden kunt u met de leerkracht van uw kind(eren) spreken. De procedure staat in 
de schoolgids beschreven. 
 
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 vervalt de spreekavond van februari. Zij krijgen een 
persoonlijke uitnodiging voor het schooladviesgesprek. Deze gesprekken vinden plaats op 28 
februari, 1 en 2 maart. De ouders worden samen met hun kind op school verwacht. 
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Voorlichting interpretatie van de Cito-toetsen 
We organiseren twee maal per schooljaar voorlichting over de wijze waarop u de gegevens van het 
Cito-leerlingvolgsysteem kunt interpreteren. 
Onze intern begeleider, Judith Wijbenga, verzorgt de voorlichting. 
Uiteraard kunt u in algemene zin vragen stellen. U begrijpt dat we niet in kunnen gaan op specifieke 
vragen over kinderen. 
Wanneer:     donderdag 9 februari – tijdens de spreekavond 
Waar:            personeelskamer 
Hoe laat:       1e ronde    19.00 - 19.20 uur 
                       2e ronde    20.00 - 20.20 uur 
Aanmelden:  Is niet nodig. 
 

NB: De Cito-gegevens van de groepen 2-8 kunt u via uw eigen account in digiDuif inzien. 
Op het ogenblik zijn de Cito-resultaten van de laatste Cito-toets van het schooljaar (de M-toets) nog 
niet zichtbaar in digiDuif. Bij een aantal groepen worden op het ogenblik nog toetsen 
afgenomen. Zodra de actuele Cito-gegevens in digiDuif zichtbaar zijn, wordt u daarover via een 
aparte mailing geïnformeerd. 

 
Nieuws van de MR 
 
MR-vergadering  16 januari 2017 
Op 16 januari  jl. heeft de derde MR-vergadering van dit schooljaar plaatsgevonden. Onderwerpen 
die tijdens deze vergadering zijn besproken waren onder andere: 
 

- Samenstelling oudergeleding 
- Taakverdeling oudergeleding 
- Evaluatie verkiezingen 
- Vervanging notulist 
- Begroting Stichting PrimAH 2017 
- Begroting MR 2016-2017 
- Begroting Jan Thiesschool 2017 
- Verkeerssituatie Grolloërstraat 
- Wijziging format website 
- Wijzigen publiceren foto’s schoolactiviteiten 

 
Van een aantal onderwerpen vindt u hieronder een korte toelichting. 
 
Mocht u wat meer willen weten over bovengenoemde onderwerpen, spreekt u ons er gerust op aan! 
U kunt uw vraag ook per mail stellen aan onze secretaris: mr.janthies@primah.org. 
 
Samenstelling oudergeleding 
In december hebben de verkiezingen plaatsgevonden voor de MR. Daarover bent u reeds 
geïnformeerd. Karina van der Heijden heeft zitting genomen in de MR. 
Na de verkiezingen heeft Jack Paas aangegeven zich niet langer beschikbaar te kunnen stellen voor 
de MR. Hierdoor is een tussentijdse vacature ontstaan. 
Het verkiezingsprotocol schrijft voor dat de kandidaat die bij de laatst gehouden verkiezing de op één 
na meeste stemmen heeft behaald, als eerste voor de vacature in aanmerking komt. Dat betekent 
dat ook Sandra van Rossem (wederom) zitting neemt in de MR. Van Jack Paas zal op gepaste wijze 
afscheid worden genomen. 
 

mailto:mr.janthies@primah.org
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Taakverdeling oudergeleding 
De oudergeleding heeft met het wijzigen van de leden van de MR een nieuwe taakverdeling 
gemaakt. Karina van der Heijden wordt voorzitter, Judith Wijbenga blijft secretaris, Bastiaan Kooij 
blijft penningmeester en Sandra van Rossem zal de Jan Thiesschool vertegenwoordigen bij de GMR. 
 
Evaluatie verkiezingen 
De verkiezingen zijn volgens protocol verlopen. Er zal een verslag worden gemaakt van de 
verkiezingen voor het bevoegd gezag, de directeur-bestuurder van Stichting PrimAH. Daarnaast is de 
informatieavond voor nieuwe kandidaten als zeer nuttig ervaren. Het organiseren van een 
informatieavond zal in het verkiezingsprotocol worden opgenomen. 
 
Vervanging notulist 
Anja Rothschaid heeft in de vergadering aangegeven haar functie als notulist te willen beëindigen. 
Het valt voor haar niet meer te combineren met haar overige vrijwilligerswerkzaamheden. Van Anja 
is in de vergadering op gepaste wijze afscheid genomen. Verderop in het maandbulletin vindt u een 
oproep voor een nieuwe notulist. 
 
Begroting Stichting PrimAH 2017 
De definitieve begroting van Stichting PrimAH voor het boekjaar 2017 ligt ter informatie voor. Door 
de leden van de GMR is in hun vergadering van december een positief advies afgegeven over de 
begroting 2017. 
 
Begroting MR boekjaar 2016-2017 
Met de begroting van de MR voor het boekjaar 2016-2017 is door de MR ingestemd. Naast een post 
voor deskundigheidsbevordering en een bijdrage voor de Kinderraad wordt ook dit jaar weer een 
bijdrage gedaan in de kosten voor het digiDuif abonnement.  
 
Begroting Jan Thiesschool 2017 
Door de oudergeleding wordt aangegeven dat er weinig rek zit in de begroting van de Jan 
Thiesschool. De directeur geeft aan dat het elk jaar toch weer een puzzel is om de begroting sluitend 
te krijgen. De bijdrage van de MR voor het digiDuif abonnement wordt daarom zeer gewaardeerd. 
Het betekent dat er in de begroting van de Jan Thiesschool iets meer ruimte komt voor zaken die ten 
goede komen aan de leerlingen. 
 
Verkeerssituatie Grolloërstraat 
In november heeft wederom een gesprek plaatsgevonden wethouder Heijerman over de 
verkeerssituatie aan de Grolloërstraat. Door de wethouder zijn een aantal toezeggingen gedaan. We 
wachten de toezeggingen af en houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 
 
Wijziging format website 
De directeur kondigt aan dat het format van de website gaat wijzigen. Vanwege de tijd wordt dit 
onderwerp naar de volgende vergadering doorgeschoven. 
 
Wijzigen publiceren foto’s schoolactiviteiten 
Foto’s van schoolactiviteiten zijn niet meer via de website te benaderen, maar via het account van 
digiDuif. Dit in verband met privacy. 
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VACATURE NOTULIST MR 
In verband met het vertrek van Anja Rothschaid als notulist bij de MR, zijn wij op zoek naar een 
nieuwe notulist. Iemand die zorgt voor duidelijke, correcte en beknopte notulen. Voor het notuleren 
van vergaderingen is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar.  
De vergaderingen vinden ’s avonds plaats, ca. zes keer per jaar afwisselend op maandag of woensdag 
van 19.45 tot 21.30 uur. De MR bestaat uit vier personeelsleden en vier ouders en daarnaast is Henk 
Norbart als directeur gedeeltelijk bij de MR-vergaderingen aanwezig. Vindt u het leuk om iets voor de 
school te betekenen en is notuleren voor u bekend terrein? Laat het ons dan weten, mail dan de 
secretaris via mr.janthies@primah.org . 
 
Notulen vergadering 9 november 2016 
De notulen van de vergadering van 9 november 2016 zijn vastgesteld. Deze worden z.s.m. op de 
website geplaatst. 
 
De Medezeggenschapsraad Jan Thiesschool 
 

Creacircuit 
Het eerste creacircuit van de groepen 5-6 t/m 8 is op 1 en 8 februari. 
 

Vergaderingen 
GMR    - 16 februari 
 

Brandveiligheid 
Deze maand geeft de brandweer gastlessen aan de groepen 1 t/m 4. Op deze manier hopen zij het 
brandveiligheidsbewustzijn bij kinderen te vergroten. De rode draad door de lessen is altijd: het 
voorkomen van brand, het ontdekken van brand en hoe te reageren bij brand.  
Later in het schooljaar worden de gastlessen aan de groepen 5 t/m 8 gegeven. 

 
Eerste rapportage groep 1-8 
Donderdagmiddag 16 februari krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 hun eerste 
rapportage mee naar huis. Uiterlijk maandag 13 maart moet het rapport weer bij de 
leerkracht worden ingeleverd.  
 

Betalingsherinnering 
Ouders/verzorgers die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet 
hebben voldaan, hebben onlangs een betalingsherinnering ontvangen. 
Wij hopen dat deze ouders/verzorgers snel het bedrag over maken, voor zover nog niet gedaan.  

 
Informatie schoolverzuim van de afdeling Leerplicht Aa en Hunze  
Waarom krijgt u deze informatie?  
 
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat meer ouders beter op de hoogte zijn van hun 
verplichtingen volgens de leerplichtwet. Wat er onder meer gebeurt, is dat sommige gezinnen nog 
voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later terugkomen. Bijvoorbeeld om files te 
voorkomen of omdat vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. Dat mag niet. U houdt zich 
dan niet aan de Leerplichtwet.  

mailto:mr.janthies@primah.org
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Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv horeca of agrarische sector) van de 
ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan 
zogenaamd “extra verlof” worden verleend.  
 
Hiervoor gelden de volgende regels:  

 het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van 
de school;  

 er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;  
 het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode 

van maximaal tien schooldagen;  
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 
Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  

 een familiebezoek in het buitenland;  
 een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;  
 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  
 eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte;  
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  
 vakantiespreiding;  
 samen reizen;  
 een verlofperiode van ouders;  
 gebruikmaking van een levensloopregeling.  

 
Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt?  
 
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd “luxe-verzuim”, zal streng 
toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, 
moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder 
toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, kunt u huisbezoek van 
de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw 
kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, 
dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen 
misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete 
u moet betalen.  
 
Wilt u meer informatie?  
Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur/directrice terecht of contact opnemen met 
een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 14 0592 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl. 
 
Jolanda Koes en Monique Willems  
Leerplichtambtenaren gemeente Aa en Hunze 
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NieuwThies (Nieuws op de website) 

- Sportkids voorjaarsvakantie 2017 
Dinsdag 21 februari organiseren de sportcombi's samen met een aantal verenigingen uit 
Rolde een leuke sportieve ochtend in de Boerhoorn, met o.a. freerunning, tumblingbaan, 
volleybal en nog veel meer! 

 Groep 1 t/m 4  09.30-10.45 uur 

 Groep 5 t/m 8  10.45-12.30 uur  
Jullie komen toch ook? 

- Lucie Horsch, adembenemend blokfluittalent, speelt in Rolde 
Op 19 februari zal de enorm virtuoze 17- jarige blokfluitiste Lucie Horsch een concert geven 
in de Jacobuskerk in Rolde. Onlangs verscheen haar debuutalbum ‘Vivaldi’ bij Decca terwijl ze 
dat jaar ook de belangrijke Concertgebouw Young Talent Award ontving. Ze was recentelijk 
te gast bij Podium Witteman en de Wereld draait door. Op het programma staan werken van 
o.a. Bach, Telemann en Vivaldi waarin ze op fantastische wijze laat horen dat de blokfluit 
meer is dan een “opstapinstrument" voor kinderen! Het concert begint om 15.00 uur, 
kinderen vrij entree. 
 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Surfsleutel, over kindvriendelijk internet 

- Brochure “week tegen kindermishandeling” met daarin de Top 10 signalen van 
kindermishandeling 

 

FotoThies 
In digiDuif zijn foto’s geplaatst over: 

 Sinterklaasfeest 

 kerstcircuit groepen 1-2, 5-6b en 5a 

 kerstdiner 2016 

 kerstlezen in groep 8 

 kerstsokken knutselen 

 kerstviering in de Jacobuskerk 

 kunstles in groep 6a 

 mindmaps in DaVinci 

 Rapps and Tapps voorstelling 
 
 
 

Agenda 
1 febr gastles Brandweer groep 1-2a, 1-2b en 1-2c 

1 febr creacircuit groep 5-6 t/m 8 

3 febr gastles Brandweer groep 3a, 3-4b en 4a 

7 febr spreekuur jeugdarts GGD 

8 febr creacircuit groep 5-6 t/m 8 

9 febr spreekavond 3 

16 febr eerste rapportage mee naar huis 

16 febr GMR vergadering 

17 febr studiedag – alle kinderen vrij 

20 t/m 24 feb voorjaarsvakantie 

27 februari  weer naar school 

28 febr + 1 en 2 mrt schooladvies gesprekken gr. 8 

 

 


