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Nieuwe Thiessers 
We verwelkomen weer nieuwe kinderen op school: Lea bij de Pinguïns, Thijmen en Roos bij de Kangoeroes 
en Keean in groep 5-6b. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

 
Thema-inloopavond 
Hé, zult u misschien denken, wat is dat? 
Alle kinderen in school werken thematisch. De kinderen van de groepen 1-2 aan het OgO-thema ‘Oei, 
ik groei’ en de groepen 3 t/m 8 aan de thema's van de methode Davinci. Dat willen we graag aan u 
laten zien. 
 
U bent op donderdag 6 april van harte welkom vanaf 17.30 uur t/m 19.20 uur.  
Omdat het op een tijd is dat iedereen geniet van de avondmaaltijd, zorgen wij ervoor dat er van alles 
te eten is: tosti's, maaltijdsalades, ijsjes, koffie, thee en limonade en nog veel meer. 
Dus ouders, laat de pannen de pannen en kom gezellig op school eten met het hele gezin. 
 
Bij de ingangen van de school kunt u een kaart kopen waarmee u alles kunt afrekenen. 
 
De opbrengst van deze avond komt ten goede aan het 60-jarig jubileum van de Jan Thiesschool.  
Ook gaan we in juni een sponsoractie organiseren voor het zelfde doel. Hierover krijgt u ter zijner tijd 
nog meer informatie. 
Met dit geld kunnen we dan een mooi feest organiseren voor de kinderen.  
U komt toch ook? 

 
Lentefeest 
Met het kabouter pad (gr 1-2), een fotospeurtocht (gr 3-4) en een expeditie (gr 5-8) was het 
Lentefeest op woensdag 29 maart een groot succes. Dankzij de hulp van vele vaders, moeders, opa’s 
en oma’s was het een geweldige ochtend. Heel erg bedankt voor alle hulp! 
 

        
 

 



Geessie en Geert  
In het kader van de leerlijn Cultureel erfgoed brengen groep 5a en 5b op respectievelijk 4 en 6 april 
een bezoek aan museum ‘De Kluis’ in Eext. Nadere informatie volgt. 
 

Eigen tuintje 
De groepen 1-2 werken aan het thema ‘Oei, ik groei’. Daarvoor hebben ze van de Welkoop een eigen 
tuintje gekregen. Daar zijn we heel blij mee. 
Het is natuurlijk geweldig om zelf te planten, onkruid te wieden, water te geven en straks te oogsten. 
De aardbeien zullen vast heerlijk smaken! Wat zou er nog meer opkomen? 
 

 
Excursies  
In het kader van het thema ‘Oei, ik groei’ maken de groepen 1-2 diverse excursies.  
Zo worden o.a. Alien’s Boeketterie, tuincentrum Radelaar, en de boerderij bezocht. 
Ook verzorgen diverse ouders een gastles o.a. over bijen en de broedmachine.   
Via digiDuif worden de ouders geïnformeerd over de data en tijden van de excursies. 
Uiteraard doen we graag een beroep op u om de kinderen te begeleiden en/of te vervoeren. 
 

Vergaderingen 
OV                  - maandag 3 april 
GMR              - donderdag 6 april 
Kinderraad   - vrijdag 7 april 
TSO                - maandag 10 april 
 

Spreekavond 4 
De 4e spreekavond van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 11 april.  
We vragen alle ouders twee maal per schooljaar in te tekenen (tenzij met de leerkracht andere 
afspraken zijn gemaakt). Ons systeem is daarop gebaseerd. Wanneer u meer dan twee keer intekent 
is er voor andere ouders geen mogelijkheid om twee maal in te tekenen. 
Voor groep 8 is er dit keer geen spreekavond. Alle ouders/verzorgers zijn op het adviesgesprek 
voortgezet onderwijs geweest.  
Donderdag 29 juni is de vijfde en laatste spreekavond van dit schooljaar. 
We vragen u daarom niet te wachten tot de laatste spreekavond van het schooljaar, want er zijn dan 
niet voldoende plekken. 

 



Hulpouders mee op schoolreis 
Alle ouders krijgen de gelegenheid zich aan te melden om als hulpouder mee te gaan op de 
schoolreis van hun kind. Duo-aanmeldingen zijn niet mogelijk. 
Uiteindelijk maken de leerkrachten een keuze uit het aantal aanmeldingen. 
NB: Van elk schooljaar houden we bij welke ouders mee zijn geweest. 
Zodra u een mailing met de hulpvraag heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden. 
 
De data van de schoolreizen zijn: 
groep 1-2 - 15 juni 
groep 3  - 15 juni 
groep 4  - 15 juni  
groep 5  - 15 juni 
groep 6  - 15 en 16 juni 
groep 7  - 5 t/m 7 juli 
groep 8  - 22 t/m 24 mei 
 

Betalingsherinnering 
Wij verzoeken ouders, die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en schooljaar 2016-2017 nog 
niet hebben voldaan, dit zo spoedig mogelijk te doen.  
De facturen voor de schoolreizen moeten betaald worden. 
 

Schoolhandbal 
Het meisjes- en jongens handbalteam van schoolhandbal Rolde (met daarin ook kinderen van de Jan 
Thiesschool) hebben op zaterdag 25 maart geweldig gepresteerd tijdens de regionale voorronde van 
het Nederlands kampioenschap schoolhandbal. Beide teams zijn door naar de volgende ronde. Deze 
wordt op 13 mei in Borger gehouden. 
 

Schoolvoetbal 
Woensdag 12 april nemen een jongens- en een meisjesteam deel aan de voorronde van het 
Nederlands kampioenschap schoolvoetbal. De wedstrijden worden bij vv Gieten gespeeld.  
 

Centrale Eindtoets  
Van 19 t/m 21 april wordt de Centrale Eindtoets primair onderwijs in groep 8 afgenomen. 
De leerlingen worden voorbereid op de vraagstelling en werkwijze van de toets.  
Meer informatie volgt. 
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Als een leerling de Centrale Eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor de heroverweging. Dit gebeurt 
uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. 
Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt door de Onderwijsinspectie mede gebruikt om de 
kwaliteit van het onderwijs van onze school te beoordelen. 
 

BHV-scholing 
Onze school heeft negen Bedrijfs Hulp Verleners. In geval van nood komen zij in actie. Elk jaar 
worden ze bijgeschoold in Brand & Ontruiming en in Kleine Ongelukken & Levensreddende 
Handelingen. Op woensdagmiddag 5 en 12 april worden ze bijgeschoold. 

 
 
 



Verkeersexamen 
 

 
Binnenkort is het verkeersexamen van groep 8.  
Op donderdag 6 april is het theoretisch verkeersexamen.  
Op woensdag 12 april volgt het praktisch verkeersexamen.  
De oefensite van Veilig Verkeer Nederland www.veiligverkeernederland.nl/examen is nu al in de 
lucht en hier kunnen de leerlingen van groep 8 alvast oefenen.  
Woensdag 12 april worden de verkeersdiploma’s door de verkeersouders uitgereikt aan de 
geslaagden.   
Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die ze opdoen 
als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen. U kunt een belangrijk aandeel leveren aan deze 
praktische verkeers-educatie door op zoveel mogelijk momenten met uw kind te participeren in het 
verkeer, goed voorbeeldgedrag te vertonen en uw kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.  
Uw kind heeft uw hulp nodig!  
Voor het praktisch verkeersexamen op woensdagochtend 12 april hebben wij nog een 
aantal vrijwilligers nodig die als controlepost  langs de fietsroute willen gaan staan. Wij doen hiervoor 
een beroep op u! U kunt zich aanmelden via het contactformulier op 
http://www.janthiesschool.nl/verkeersouders   
Een van de verkeersouders zal dan contact met u opnemen.  
Wij wensen natuurlijk alle deelnemende leerlingen veel succes!!!  

 
Resterende vrije dagen schooljaar 2016-2017  
De resterende vrije dagen van dit schooljaar zijn: 
14 t/m 17 april                      -     Pasen 
24 t/m 28 april                      -     meivakantie 
5 mei         -     Bevrijdingsdag 
25-26 mei        -     Hemelvaartsvakantie 
5 juni         -     2e Pinksterdag 
6 juni         -     studiedag 
19 juni         -     studiedag zorg 
24 juli t/m 1 september       -     zomervakantie 
 

Vakantierooster schooljaar 2017-2018 
Het vakantierooster 2017-2018 is in de GMR vastgesteld.  
herfstvakantie 
Kerstvakantie 
voorjaarsvakantie 
Pasen 
meivakantie 
Pinksteren 
zomervakantie 

- 23 t/m 27 oktober 2017 
- 25 december 2017 t/m 5 januari 2018 
- 26 februari t/m 2 maart 2018 
- 30 maart t/m 2 april 
- 27 april t/m 11 mei 2018 
- 21 mei 
- 23 juli t/m 31 augustus 2018 

De margedagen worden op een later moment in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.          
  

Naschoolse activiteit van KunstKids 
De naschoolse lessen van KunstKids voor de groepen 3-4 (Mijn pop-up dorp) en 5 t/m 8 (mini DAF) 
zijn van start gegaan. Het is mooi om te zien dat de kinderen enthousiast zijn. 
De activiteit voor de groepen 1-2 (Timmeren is Tof!) vindt in juni/juli plaats. 

 

http://www.veiligverkeernederland.nl/examen
http://www.janthiesschool.nl/verkeersouders


Kleuterlezen 
Eén van onze leesactiviteiten is het kleuterlezen. De leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 lezen in 
tweetallen voor aan de kinderen van de groepen 1-2. 
 

         
 

 
Iris Groenendijk Drents sporttalent 2016 
Iris Groenendijk (gr 8b) is op 2 maart tijdens het Drents Sportgala 
gekozen tot Sporttalent van 2016. 
Iris is een zeer getalenteerde turnster die al diverse medailles heeft 
gewonnen op het NK turnen. 
Iris volgt het topsport programma turnen bij Topsport Noord  
in Heerenveen.  
Naast een mooie bokaal won Iris een cheque ter waarde van € 1250,- 
die zij mag gebruiken voor haar turnopleiding. 
 
De Jan Thiesschool is hartstikke trots op Iris! 
 
 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn onder NIEUWS onlangs de volgende items geplaatst: 

Nieuws 
- Op zaterdag 13 mei wordt de Run van Gieten georganiseerd, die in de afgelopen vijf jaar 

telkens meer dan 1000 deelnemers op de been heeft gebracht. Elk jaar doen zo'n 500 
leerlingen van de basisscholen uit de gemeente mee. Deelname  is wederom gratis. 
Informatie: www.runvangieten.nl. 

- Gratis golfen bij de Semslanden op 2 en 23 april, 28 mei en 14 juni 
- Onze Zwerfboekenkast  is elke donderdag van 15.15-15.30 uur geopend. 

 

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,  

- Folder creatieve lessen Kunstkids, gegeven door ICO 

- Inschrijfformulier Kinderloop Gieten. Deze Kinderloop wordt zondagmorgen 18 juni 
gehouden tijdens de Samenloop voor Hoop in Gieten.  

http://www.janthiesschool.nl/


De Samenloop voor Hoop is een evenement dat  wordt georganiseerd door en voor het KWF. 
Helaas worden ook kinderen geconfronteerd met kanker. Ze kennen vaak wel iemand die 
ziek is geweest of misschien zelfs overleden is aan kanker. De KinderLoop is een mooie 
manier om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Het biedt kinderen bovendien de kans om 
zich actief in te zetten voor een goed doel. De KinderLoop is een korte versie van de 
SamenLoop, nl.24 minuten wandelen. De jonge deelnemers krijgen aan de start een paars 
SamenLoop- T-shirt. Wel dienen ze zelfstandig te kunnen lopen. Er zal voldoende begeleiding 
vanuit de organisatie aanwezig zijn. 
Informatie: www.samenloopvoorhoop.nl/gieten  

 
FotoThies 
In digiDuif zijn de afgelopen periode foto’s geplaatst over: 

 Creacircuit gr 3-5 

 Schooltennis gr 3 

 Boomplantdag gr 7 + 8 

 Drents veurlezen 

 Lentefeest 
 
 

Agenda 
 

29 maart Lentefeest 
30 maart screening JGZ groep 2 
3 april OV vergadering 
4 april excursie de Kluis groep 5a 
6 april excursie de Kluis groep 5b 
6 april theoretisch verkeersexamen groep 8 
6 april thema inloopavond 
6 april GMR vergadering 
7 april 
10 april 

Kinderraad vergadering 
excursie Tuincentrum groep 1-2a 

10 april TSO vergadering 
11 april  excursie Westerbork groep 8 
11 april  spreekavond 4 
12 april 
12 april 

praktisch verkeersexamen groep 8 
schoolvoetbal toernooi 

14 april Goede Vrijdag - vrij 
17 april Tweede Paasdag - vrij 
19-21 april Centrale Eindtoets groep 8 
24 t/m 28 april meivakantie 

 

 

http://www.samenloopvoorhoop.nl/gieten


 


