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Nieuwe Thiessers 
In maart komen weer nieuwe kinderen op school. Sajeda bij de Pinguïns en Lars en Julia bij de Kangoeroes. 
We wensen deze leerlingen een leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

Lentefeest 
Afgelopen jaren vierden we met z’n allen Pasen op school door met elkaar te ontbijten. Dit jaar 
hebben we andere activiteiten bedacht. 
Programma woensdag 29 maart 
De groepen 1 en 2 gaan een kabouter pad lopen waarin ze allerlei opdrachten uit gaan voeren over 
de lente. Tijdens de tocht zal boswachter Evert Thomas (bekend van ’Roeg’)  ook een activiteit 
begeleiden. 
De groepen 3 en 4 gaan een fotospeurtocht lopen. 
De groepen 5 t/m 8 gaan een ‘Expeditie’ lopen. 
Een aantal enthousiaste ouders en een opa hebben zich aangemeld die deze laatste tocht voor ons 
gaan uitzetten. Dat is best wel een hele klus, deze ouders en opa willen we nu ook alvast hartelijk 
bedanken voor hun inzet. 
 
Tijdens deze ochtend hebben we heel veel ouders nodig voor het begeleiden van de groepjes. 
Hierover is al een mail gestuurd. Mocht u willen helpen stuur dan een mail naar de leerkracht van de 
groep waar uw kind inzit. Zonder uw hulp kunnen we dit namelijk niet organiseren. 
 

Thema inloopavond 
Op donderdag 6 april organiseren we van 17.30-19.30 uur een Thema inloopavond 
Op deze avond kunt u rondkijken in alle groepen en zien watt er is gemaakt door de kinderen over de 
thema’s van OgO en de nieuwe methode Davinci. 
Tijdens deze avond verkopen we weer allemaal lekkernijen, dus u hoeft thuis niet te eten. De 
opbrengst komt ten bate aan de kinderen. Dus u hoeft thuis niet te eten. 
In de volgende nieuwsbrief volgt meer aanvullende informatie. 
Noteert u de datum alvast in uw agenda? 

 
Veilige route van en naar school 
Al geruime tijd zijn we in overleg met de gemeente Aa en Hunze over veilige verkeersroutes van en 
naar school. Inmiddels is duidelijk geworden dat de gemeente serieus werk maakt van ons verzoek 
om de oversteekplaatsen aan de Grolloërstraat veiliger te maken. 
Dinsdag 7 maart is een vervolgafspraak met wethouder Heijerman. 
 

Schildersdoeken 
Elk schooljaar krijgt iedere groep van de Oudervereniging twee 
schildersdoeken. 
Binnenkort gaan de leerlingen hard aan het werk om de school     
te voorzien van nieuwe KinderKunst.  
Oudervereniging, hartelijk dank! 
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Oei, ik groei! 
Na de voorjaarsvakantie starten de groepen 1-2 met het thema 'Oei, ik groei!' 
Mogelijke onderwerpen zijn: bloemen, planten, bomen, jonge dieren, tuincentrum, bos, boerderij, 
enz. 
 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag  1 maart. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij vragen u er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of vlechten in het 
haar heeft.  
 

Schoolkeuze adviesgesprekken 
Dinsdag 28 februari en woensdag 1 maart zijn de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 
uitgenodigd voor het schoolkeuze adviesgesprek. 

 
Nieuwe datum uitgestelde spreekavond 3 groep 5-6b 
Dinsdag 28 februari vindt de uitgestelde spreekavond 3 van groep 5-6b plaats. 
De ouders die voor deze spreekavond hadden ingetekend hebben via de mail een uitnodiging 
ontvangen. 
 

Kunstmenu groepen 7 en 8 
In het kader van het Kunstmenu hebben de leerlingen van de groepen 7 en 8 op 2 en 9 maart een 
gastles slagwerk. 
 

Rapport inleveren 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport van uw kind(eren) uiterlijk maandag 13 maart wordt ingeleverd 
bij de groepsleerkracht? 
 

Tennis clinic groep 3 
De Tennisvereniging Rolde organiseert op dinsdag 14 maart voor de groepen 3 onder schooltijd een 
tennis clinic op sportpark Boerbos. Nadere informatie volgt. 
 
 

Drènts veurlezen 
Woensdag 22 maart wordt in alle groepen in het Drents voorgelezen. 
 

 
Vergaderingen 
MR   - 08 maart 
Kinderraad                       - 10 maart 
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Juf Hilly 40 jaar in het onderwijs 
Onlangs was juf Hilly (groep 3-4b) 40 jaar werkzaam in  
het onderwijs. Op haar verzoek is hier op beperkte schaal aandacht aan 
besteed. 
Juf Hilly werd in het zonnetje gezet door Saakje Berkenbosch (directeur-
bestuurder van PrimAH, de OV en MR en het team. 

 
Stagiair(e)s 
Inmiddels lopen onze PABO-studenten Aimee (5a), Inge (7a), Anniek (6a) en Jelmar (1-2b) stage in 
een andere groep.  
Diverse groepen krijgen muziekles van Lauri en Rianne. Zij zijn studenten van de afdeling 
schoolmuziek van het Prins Claus Conservatorium uit Groningen. 
 

Spreekuur JGZ 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
23 maart – jeugdverpleegkundige 
 

KunstKids Aa en Hunze 
Ook dit schooljaar worden weer door het ICO buitenschoolse lessen georganiseerd. 
Voor € 10,- kunnen de kinderen in de Jan Thiesschool vier lessen volgen. 
Nadere informatie over de data en de aanmelding volgen. 
De onderwerpen zijn dit schooljaar: 
 
Groepen 1-2  -  Timmeren is tof! (in juni en juli) 
Met een hamer, hout spijkers en allerlei andere materialen leer je hoe je prachtige dingen kunt 
Maken. Een beetje fantasie en een hoop spullen is genoeg om mooie creaties te ontdekken en 
Er lekker op los te timmeren! 
 

Groepen 3-4  -  Maak je eigen pop up dorp (in maart en april) 
Met papier, kwast, verf schaar en nog veel meer maken we ons eigen OPVOUWBARE dorp. Hou je 
van tekenen en knutselen, doe dan mee! 
 

       Groepen 5-8  -  Mini DAF (in maart en april) 

      De Digital Art Factory bevind zich in Assen, maar mini Daf komt naar je toe! 
       Op locatie gaan we experimenteren met media (fotografie, film, animatie) en je mag alle 

mediavragen stellen die je hebt. Je mag je eigen camera, iPad, tablet, laptop o.i.d. meenemen, maar 
het hoeft niet. Mini DAF neemt ook van alles mee.  
 

 
Brandveiligheid 
Op maandag 27 maart geeft de brandweer een gastles aan de groepen 7 en 8. Op deze manier hoopt 
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 wordt een gastles aan de groepen 5 en 6 gegeven. 



4 

 

Rijksvaccinatieprogramma 

In het kader van het Rijksvaccinatieprogramma worden kinderen van 9 jaar opgeroepen voor een 
DTP- en BMR-inenting. In de gemeente Aa en Hunze vindt dit plaats op 19maart van 13.30-16.30 uur 
in sporthal de Goorns in Gieten. 
We stellen het zeer op prijs als u dit na schooltijd regelt. Informeert u s.v.p. de leerkracht als u uw 
zoon/dochter later brengt of eerder ophaalt. 
De eerste inentingsronde HPV (baarmoederhals kanker) voor meisjes vindt ook 9 maart plaats.  
 

Iris Groenendijk (gr 7-8b) genomineerd 
Als school zijn we trots op al onze leerlingen. Soms gebeurt er iets heel bijzonders. 
Iris Groenendijk (gr  8b) is door de gemeente Aa en Hunze genomineerd voor de categorie 
sporttalent voor het Sportgala Drenthe. Het Sportgala vindt plaats op 2 maart in het Atlas Theater in 
Emmen. 
Iris is een zeer getalenteerde turnster die al diverse medailles heeft gewonnen op het NK turnen. 
Ze volgt het topsport programma turnen bij Topsport Noord in Heerenveen. 
Het zou natuurlijk geweldig zijn als Iris deze prijs zou winnen.  
De uiteindelijke winnaar wordt bepaald door drie jury's, te weten: een topsportjury, een 
sportjournalisten jury en het Drents publiek. 
 

 

NieuwThies (Nieuws op de website) 

- TV Rolde organiseert op vrijdagmiddag 24 maart een open tennisinstuif in samenwerking 
met de sportcombi’s Aa en Hunze. Voor verdere info zie de flyer of zie www.tvrolde.nl  

- De OVVR organiseert op 9 april de Palmpasenoptocht, wil je meedoen? Mail dan naar: 
palmpasen@ovvr.nl 

- De OVVR organiseert op 13 april de Kids Playbackshow in de feesttent. Wil je meedoen? Geef 
je dan op d.m.v. het oranje formulier in de bakjes of mail: playbackshow@ovvr.nl 
 

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 

- Aanmeldformulier OVVR Palmpasenoptocht 

- Aanmeldformulier OVVR Kids Playbackshow 

- Tennisinstuif 24 maart en proeflessen Tenniskids 29 maart en 5 april,  

http://www.tvrolde.nl/
mailto:palmpasen@ovvr.nl
mailto:playbackshow@ovvr.nl
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FotoThies 
In digiDuif zijn foto’s geplaatst over: 

 kunstles in groep 6a 

 mindmaps in DaVinci 

 Rapps and Tapps voorstelling 

 Afsluiting thema ‘Het museum’ 
 
 

 
 
 
 
 

 
Agenda 

 

28 febr schoolkeuze adviesgesprekken gr 8 

28 febr uitgestelde spreekavond gr 5-6b 

28 febr PrimAH thema-avond  ‘Communiceren met ouders’ 

01 maart LOT-controle 

01 maart creacircuit gr 3a t/m 5a 

01 maart schoolkeuze adviesgesprekken gr 8 

02 maart gastles 1 slagwerk gr 7 + 8 

08 maart creacircuit gr 3a t/m 5a 

08 maart MR-verg 

09 maart gastles 2 slagwerk gr 7 + 8 

10 maart Kinderraad verg  

13 maart rapport inleveren 

14 maart tennis clinic gr 3 

22 maart Drents veurlezen 

23 maart JGZ-spreekuur – jeugdverpleegkundige 

27 maart gastles brandweer gr 7 + 8 

29 maart Lentefeest 

06 april thema inloopavond 

 

 

 

 


