
 

Nieuwe Thiessers 
In de maand mei komen een aantal nieuwe leerlingen op school.  
Bij de Pinguïns beginnen Milan B, Robin en  Milan S. Bij de Kangoeroes Tess en bij de Papegaaien Bjarne. 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

Resterende vrije dagen dit schooljaar 
meivakantie - 24 april t/m 28 april 
Bevrijdingsdag - 05 mei 
Hemelvaart - 25 + 26 mei 
Pinksteren - 05 juni 
studiedag personeel  
studiedag zorg personeel 

- 06 juni 
- 19 juni 

zomervakantie - 21 juli (vanaf  12.00 u) t/m 1 sept 
    

Schooljaar 2017-2018 
Achter de schermen zijn we  al druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar  2017-2018. In het 
nieuwe schooljaar hebben we evenveel groepen als in het huidige schooljaar (12). 
Hoe de groepen worden verdeeld is nog niet definitief vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval, dat er een 
wijziging gaat plaatsvinden. De ouders van deze groepen worden t.z.t. uitgenodigd voor een ouderavond. 
Nadere informatie volgt. 
In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt elk schooljaar een procedure vastgesteld om de 
groepsverdeling op een zorgvuldige manier te laten verlopen. 
 

MR-verkiezingen 
Tot en met donderdag 20 april 16.00 uur kunt u uw stem uitbrengen op twee van de vier kandidaten van de 
MR-verkiezingen. Uw mening wordt zeer gewaardeerd. Stemt u mee? 
U kunt de stembus vinden in de gang naast de directiekamer. 

 
Schoolvoetbal 
Woensdag 10 april vond het schoolvoetbal-toernooi plaats. Onze school nam deel met een jongens en een 
meisjes team. Het meisjesteam werd verdienstelijk derde. Het jongensteam behaalde de eerste plaats. 
Geweldig! 
De jongens gaan door naar de volgende ronde. De datum, het tijdstip en de locatie worden later bekend 
gemaakt. 
 

Nieuw thema groepen 1-2 
Na de meivakantie starten alle groepen 1-2 met hun nieuwe thema: ‘de uitvinder’. 
 

Scholing OgO 
De leerkrachten van de groepen 1-2 volgen deze maand OgO-scholing gericht op het onderdeel spel. 
De Activiteit, het kenniscentrum voor Ontwikkelingsgericht Onderwijs, verzorgt de scholing. 

 
 

 
                       
 

 



Dode hoek 
De groepen 8 krijgen dinsdag 2 mei verkeersles m.b.v. een vrachtwagen. Hoe gedraag je je veilig als je te 
maken krijgt met een vrachtwagen staat centraal tijdens het project ‘Dode hoek’. 

 
Directeur-bestuurder PrimAH op bezoek 
Saakje Berkenbosch, directeur-bestuurder van PrimAH , brengt dinsdag 2 mei een werkbezoek aan school. 
Ze woont o.a. een teamvergadering bij. 

 
LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 3 mei. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen weer op 
hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of vlechten in het 
haar heeft. 
 

ANWB Streetwise 
Vrijdag 4 mei staat de hele dag in het teken van verkeerseducatie. Voor alle groepen is er een speciaal 
programma:   
groepen 1-2  Toet toet!  groepen 3+4  Blik en klik   groepen 5 + 6  Hallo auto   groepen 7 + 8 Trapvaardig. 
 

Nationale dodenherdenking              
De Jan Thiesschool adopteerde in 2005 het monument op de Kerkbrink. 
Leerlingen van groep 8 lopen mee tijdens de Stille tocht op donderdag 4 mei. Enkele kinderen leggen een 
bloemstuk bij het monument, hijsen de Nederlandse en Drentse vlag of lezen gedichten voor. 
 

Tweede creacircuit 
Op 10 en 17 mei is het tweede creacircuit voor de groepen 5-6 t/m 8. 
Het tweede creacircuit voor de groepen 3-5 is op 24 en 31 mei. 

 
Gastles buitenschoolse KunstKids activiteit gr 1-2 
Donderdag 11 mei krijgen de groepen 1-2 een gastles ‘Timmeren is tof!’ van de buitenschoolse activiteit 
KunstKids.  Zodra de gastles is gegeven krijgen de kinderen een informatiefolder mee naar huis. 
 

Sportdag 
Op vrijdag 12 mei vindt de sportdag voor groep 1-4 plaats. Op vrijdag 19 mei zijn de groepen 5-8 aan de 
beurt. Nadere informatie volgt via de mail. 

 
Schoolhandbal 
Op zaterdag 13 mei strijden een meisjes en een jongens team van schoolhandbal Rolde, met daarin o.a. 
kinderen van de Jan Thiesschool, in Borger voor de tweede ronde van het Drents kampioenschap 
Schoolhandbal. Veel succes! 
  

Vergaderingen  
MR vergadering  – maandag 15 mei 
 

Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op dinsdag 16 mei heeft de jeugdarts van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school. 

 
 



Overgang naar BRIN 
Alle scholen van stichting PrimAH gaan over naar een nieuwe ICT-beheerder, BRIN. Daardoor gaan we 
volledig ‘in de cloud’. Van 16 t/m 19 mei worden de werkzaamheden in school uitgevoerd.  Het is mogelijk 
dat we deze dagen (telefonisch of per mail) even slecht bereikbaar zijn. 
 

Nieuwe website  
Alle scholen van stichting PrimAH hebben hetzelfde format voor de website. Daarmee willen we uitstralen 
dat we deel uitmaken van dezelfde stichting.  
Eind mei zullen we overstappen. Via de mail wordt u nader geïnformeerd. 

 
Schoolzwemwedstrijden Aa en Hunze 

Dit jaar wordt weer de schoolzwemwedstrijden voor alle basisscholen uit de gemeente Aa en Hunze 
gehouden, op woensdag  17 mei a.s. in zwembad het  ‘Zwanemeer’ in Gieten. 
De organisatie is in handen van zzg de Boskikkers.  
 

Aanmelden GVO 2017-2018 

Woensdag 17 mei ontvangt u informatie over aanmelding van de lessen Godsdienstige Vorming voor de 
groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2017-2018. 
U kunt uw kind tot uiterlijk woensdag 24 mei schriftelijk (voorzien van handtekening) aanmelden voor de 
lessen GVO. Aanmelden na deze datum is NIET meer mogelijk. 
NB: Elk schooljaar dient u uw kind(eren) opnieuw aan te melden. 
 

Facultatieve ouderavond voor de groepen 8 
Op 18 t/m 20 april hebben de kinderen van de groepen 8 de Centrale Eindtoets van het Cito gemaakt. 
In de loop van mei verwachten we de uitslag. Dan wordt tevens de facultatieve spreekavond voor de 
ouders van groep 8 gehouden. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders waarvan het resultaat van de 
Centrale Eindtoets aanleiding is voor een gesprek. 
Alleen als het resultaat van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies mag de school het 
schooladvies heroverwegen. 
 

Schoolreizen 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 
 

 
Doekoe spelmaterialen geleverd 
Dankzij de Coöp en hun klanten hebben alle groepen er weer leuke buiten speelmaterialen bij. 
Tijdens de Doekoe-actie konden klanten tijdens de aankoop van bepaalde boodschappen munten sparen 
en aan de Jan Thiesschool doneren.  
De Kinderraad heeft een grote rol gespeeld bij de keuze en het uitdelen van het speelgoed. 
Coöp bedankt voor dit geweldige initiatief! 
 



NieuwThies 

Op onze website zijn onlangs de volgende items geplaatst: 
- verkeersexamen gr 8 
- Centrale Eindtoets gr 8 
- Dol op sport – Sportkids in de meivakantie 
- Run van Gieten 

 

FotoThies 
In digiDuif zijn onlangs fotoreportages geplaatst over: 

- thema inloopavond 
- KunstKids gr 3 + 4 
- verkeersexamen gr 8 
- bezoek aan Kamp Westerbork gr 8 
- jongens team Jan Thiesschool kampioen 
- groep 8 evalueert Davinci 
- bibliotheekbezoek groepen 3a + 3-4b 
- Centrale Eindtoets gr 8   
- proefjes in groep 5a 

 

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

- Surfsleutel met informatie over kindvriendelijk internet. 

- top tien signalen van kindermishandeling 
 

WeetThies 
 Op zaterdag 13 mei 2017 wordt de tiende editie gehouden van het scholen-kampioenschap 

hardlopen van de gemeente Aa en Hunze. Het sportfestijn is een onderdeel van de Run van Gieten, 
Deelname is gratis. Alle kinderen krijgen na afloop een medaille en een flesje drinken. Kinderen die 
voor 1 mei worden aangemeld, lopen met een startnummer met hun voornaam. Op  
zaterdag 13 mei kunnen kinderen zich alsnog aanmelden, maar doen dan mee met een 
startnummer zonder voornaam. 
Kijk voor meer informatie op www.runvangieten.nl 
 

Agenda 
 

24 t/m 28 april 
02 mei 
03 mei 
04 mei 

meivakantie  
project ‘Dode hoek’ gr 8 
LOT-controle 
ANWB Streetwise 

04 mei 
05 mei 
10 mei 

Stille tocht gr 8 
Bevrijdingsdag - vrij 
creacircuit gr 5-6 t/m 8 

11 mei gastles gr 1-2 KunstKids Timmeren is Tof! 
12 mei sportdag groep 1 t/m 4 
15 mei 
16 mei 
17 mei 
18 mei 

MR-vergadering 
spreekuur GGD – jeugdarts 
creacircuit gr 5-6 t/m 8 
gastles brandweer groepen 5a + 5-6b + 6a 

19 mei sportdag gr 5-8 
22 t/m 24 mei 
22 t/m 24 mei 
24 mei 
25 + 26 mei 
29 mei t/m 2 juni 

schoolreis groep 8 
Cito-toetsweek gr 2 t/m 7 
creacircuit gr 3 t/m 5 
Hemelvaart – vrij 
Cito-toetsweek gr 2 t/m 7 

  

 
 
 

 

http://www.runvangieten.nl/


 


