
 

Nieuwe Thiessers 
Noo Dee (groep 3a) en haar broertje Daniël (1-2b) zijn weer terug op school. 
Sajeda is naar groep 5a gegaan. 
In juni komen er weer een aantal nieuwe kinderen op school.   
Bij de Pinguïns is dat Sara. Femke en Rheia komen in de Papegaaien groep.  
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Schooljaar 2017-2018 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2017-2018. 
We zijn in gesprek over de groepsverdeling,  groepsbezetting , doublures, springers, verplaatsers en 
de samenstelling van de groepen. We moeten komend schooljaar de groepsverdeling aanpassen. We 
gaan daar zeer zorgvuldig  mee om. 
De ouders van de huidige groepen 2 en 7 worden daarom op dinsdag 13 juni op school uitgenodigd 
voor een informatie bijeenkomst. Een uitnodiging met de tijden volgt via digiDuif. 
Verder hopen we u dinsdag 11 juli via een mailing te informeren over de groepsverdeling, 
groepsbezetting en de namenlijsten van de groepen. 
In de Medezeggenschapsraad is de procedure besproken. 
 

Schoolfotograaf 
De schoolfotograaf komt donderdag 22 juni op school.  
Er wordt een individuele, een broertje/zusje en een groepsfoto gemaakt. 
Het is niet mogelijk dat broertjes/zusjes die niet op school zitten mee op de foto gaan. 
De bestelling, afhandeling en betaling verloopt via internet. 
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt uw kind op de foto beter tot zijn 
recht. 
 

Schoolzwemwedstrijden in Gieten 
Op woensdag 17 mei organiseerde  ZZG de Boskikkers weer de jaarlijkse schoolzwemkampioen-

schappen van de gemeente Aa en Hunze. Het Jan Thies estafette team met daarin Stan, Rixt, Lieke, 

Anniek, Bo en Dominique behaalde de eerste prijs en werd daarmee kampioen van Aa en Hunze. Een 

geweldige prestatie. 

Tevens behaalde een aantal leerlingen een individuele prijs: Rixt (1e), Stan (1e), Keano (3e), Anniek 

(1e), Lieke (2e) en Hanna (3e). Goed gedaan!   

 

 

      

 

                       
 

 



Handbal succes 

Tijdens de Drentse kampioenschappen schoolhandbal heeft het jongensteam van schoolhandbal 
Rolde, met daarin kinderen van de Jan Thiesschool, de eerste plaats behaald. Een geweldige 
prestatie! Als Drents kampioen nemen zij op 17 juni deel aan het Nederlands Kampioenschap in 
Emmen. Veel succes!! 
Het meisjesteam behaalde een verdienstelijke 6e plaats. 
Romy Stadens en Bram Schutrup werden gekozen tot talent van de dag! Geweldig! 
Schoolhandbal Rolde wordt georganiseerd onder verantwoording van en door handbalvereniging 
Unitas. 
 

Sportdagen 
De Jan Thies sportdagen waren weer een groot succes. Graag willen we de familie Goense bedanken 
voor het fruit dat ze hebben gesponsord voor de groepen 1 t/m 4 en willen we ook alle ouders 
bedanken die zich hebben ingezet voor het doen slagen van beide sportdagen. 

 
Schoolreizen  
Deze maand gaan diverse groepen op schoolreis. 
15 juni           - groep 1-2 + 3 + 4 + 5 
15 + 16 juni  - groep 6 
 

Vrije dagen in juni 
05 juni - Tweede Pinksterdag 
06 juni - plandag team, de plannen voor het schooljaar 2017-2018 worden besproken 
19 juni - studiedag zorg, teamscholing over de nieuwe werkwijze zorg, evalueren groepsplannen 
 

 
 

Vergaderingen  
22 juni  - GMR 
23 juni - Kinderraad  
26 juni  - Oudervereniging 
26 juni  - Overblijfcommissie  
  

Centrale Eindtoets  
De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de uitslag van de Centrale Eindtoets mee naar huis 
gekregen. De (voorlopige) schoolscore van 535,7 is boven de norm die de Onderwijsinspectie aan ons 
stelt. Alle kinderen hebben naar verwachting gepresteerd.  
 

Mini concert 
Dinsdagochtend 20 juni geeft groep 6a een mini concert in de speelzaal aan de groepen 1-2. 
Het concert  staat onder leiding van onze Conservatorium studente Rianne Meinardi.  
 

Spreekavond 5 
Donderdag 29 juni is de vijfde en laatste spreekavond van dit schooljaar.  
Intekenen is via digiDuif mogelijk van 15 t/m 22 juni. 
Er is dit keer geen spreekavond voor de groepen 8. 
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 

 



 
 

Sponsoractie ten bate van 60 jaar Jan Thiesschool  
In 2018 bestaat onze school 60 jaar. Dat willen we uiteraard groots vieren. Om dit te kunnen 
bekostigen organiseren we nu al een sponsorloop. 
Vrijdag 23 juni gaan de groepen 5 t/m 8 proberen om zoveel mogelijk geld bij elkaar te lopen. De 
groepen 1 t/m 4 doen dat op dinsdag 27 juni.  
Tijdens de sponsoractie zullen de kinderen een parcours lopen in de gymzaal met allerlei hinder-
nissen, ook wel een freerunning parcours genoemd.   
 
Wat is de bedoeling?  
Alle kinderen krijgen een sponsorlijst mee naar huis. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk sponsors 
te zoeken en te ‘contracteren’. Jongere leerlingen kunnen dat niet alleen doen. Daarvoor vragen we 
uw hulp.  
We hopen dat alle kinderen hun beste beentje voor zetten zodat we samen heel veel geld ophalen 
voor een geweldig feest.  
Binnenkort krijgen de kinderen de formulieren mee naar huis en krijgen jullie via digiDuif nog meer 
informatie. 

 
Meester/juffen dag 
Woensdag 28 juni vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag. De kinderen hoeven deze 
ochtend geen ‘tien uurtje’ mee te nemen. 
 

Vakantierooster 2017-2018 
12-09-2017 Roldermarkt 
11-10-2017 studiedag zorg, alle groepen vrij 
23 t/m 27-10-2017 herfstvakantie 
middag 22-12-2017  groepen 5 t/m 8 vrij, middag voor kerstvakantie 
25-12-2017 t/m 05-01-2018 Kerstvakantie 
26-02 t/m 02-03-2018 voorjaarsvakantie 
30-03 t/m 02-04-2018 Pasen 
27-04 t/m 11-05-2018 meivakantie 
21-05-2018 Pinksteren 
27-06-2018 plandag, alle groepen vrij 
middag 20-07-2018 groepen 5 t/m 8 vrij, middag voor zomervakantie 
23-07 t/m 31-08-2018 zomervakantie 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
Maandag 15 mei is de MR voor het eerst, na de verkiezingen voor de oudergeleding, in de nieuwe 
samenstelling bij elkaar gekomen. In deze vergadering hebben we allereerst de vacante functies in 
onderling overleg verdeeld. Bastiaan Kooij is de nieuwe voorzitter, Marcel Heus wordt 
penningmeester en Karina v/d Heijden maakt haar opwachting als GMR-lid. Aangezien ook Marcel 
Moerman niet zonder taken van tafel kon lopen, zal hij wat er in de MR-vergaderingen wordt 



besproken, verwerken in het maandbulletin. In deze samenstelling zullen we, voor wat betreft de 
oudergeleding, in ieder geval tot mei 2018 bij elkaar komen. Dan zullen er namelijk verkiezingen 
komen voor de plekken van Bastiaan Kooij en Marcel Moerman. Voor de net gekozen leden Marcel 
Heus en Karina v/d Heijden geldt dat zij zijn gekozen tot mei 2020. 
 
Overigens zijn we voor de functie van notulist nog op zoek naar een enthousiaste ouder, verzorger, 
opa, oma, tante of anderszins, die tegen een kleine vergoeding, notulen wil maken van de 
vergaderingen. Voor nu werken we met een roulatiesysteem onder de MR-leden, maar als je het leuk 
vindt om de MR-vergaderingen bij te wonen en kort en bondig hetgeen wordt besproken op papier 
wilt zetten, schroom dan niet om je aan te melden bij Bastiaan Kooij of Judith Wijbenga. 
 
Naast bovenstaande punten nemen we jullie graag in vogelvlucht mee met betrekking tot de andere 
besproken zaken: 
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO). Wij bieden op onze GVO school aan. De brief die u hierover 
onlangs heeft ontvangen, is in de vergadering besproken. Ook is besproken dat het op onze school 
organisatorisch niet mogelijk is om Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) aan te bieden.  
De verkeersveiligheid op de route naar school. Begin dit jaar zijn bij de kruising bij de Grolloërstraat  
een aantal aanpassingen gerealiseerd; een aantal zullen nog gerealiseerd worden. We wachten op de 
gemeente die financiën beschikbaar stelt voor vervolg. We gaan ervan uit dat na afronding van alle 
openstaande punten de route veiliger is dan voorheen. 
De ontwikkeling rondom ‘Andere schooltijden’. Samen met de andere scholen binnen de stichting 
PrimAH is er een werkgroep actief die dit thema (bijv. continurooster) onderzoekt en bespreekt. In 
onze  MR én in het team zijn in een eerder stadium vragen geformuleerd die betrekking hebben op 
alle facetten van het onderwerp. De werkgroep is nog bezig met het inventariseren en 
beantwoorden van deze vragen. Voor komend schooljaar zullen er in ieder geval nog geen 
aanpassingen van de schooltijden zijn.  
Het vakantierooster 2017-2018. Naast alle door de overheid vastgestelde vrije dagen, zijn er een 
aantal (marge)dagen, die de school zelf kan vaststellen. Dit vakantierooster is op onze site te vinden. 
De belangrijkste wijziging ten opzichte van dit schooljaar is dat de meivakantie twee weken zal zijn. 
Tussentijdse evaluatie schooljaarplan. Het team van onze school werkt het hele jaar hard aan het 
geven van goed onderwijs en het realiseren van vooraf gestelde doelen. Deze doelen staan in het 
schooljaarplan benoemd, dat wordt vastgesteld in de MR. Uit de tussentijdse evaluatie blijkt dat veel 
zaken uit het jaarplan zijn gerealiseerd. Sommige punten komen nog dit jaar aan bod, anderen 
schuiven verder door. Soms omdat het team er niet aan toe komt. Soms ook omdat de ontwikkeling 
bovenschools meer tijd vraagt. In de MR vergadering is door leden van de oudergeleding gevraagd 
duidelijker (SMART) dan nu aan te geven wanneer welke doelen gehaald zullen gaan worden en wat 
het specifiek beoogde resultaat moet zijn. Ook ziet de MR graag voor welke ontwikkelingen het team 
zelf aan de lat staat en voor welke zaken een grote afhankelijkheid is van de stichting.    

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

- Avond4daagse in Rolde.  Dit jaar organiseert de Rolder Activiteiten Stichting (RAS) de 
Avond4daagse in Rolde van dinsdag 6 juni  t/m vrijdag  9 juni 2017. Inschrijven: t/m zondag 4 
juni via avond4daagse@ras-rolde.nl of op de avond zelf bij de balie. 
De kosten bedragen € 5,00 per persoon.  

- Contactgegevens Sociaal Team Aa en Hunze 

- Programmaboekje ‘Art of Wonder. Jeugdtheaterfestival 2 t/m 4 juni in Assen. 

 

WeetThies 
- Op woensdag 31 mei organiseert ZZG de Boskikkers van 19.00 tot 20.00 een instuif in 

zwembad Zwanemeer in Gieten. Daarbij is iedereen – jong en oud – welkom om eens te 
kijken hoe het is om bij ZZG de Boskikkers te zwemmen.  
Het programma bestaat uit een korte zwemtraining, een estafette zwemmen en nog een 
aantal leuke spelletjes!  
 

mailto:avond4daagse@ras-rolde.nl


FotoThies 
In digiDuif zijn fotoreportages geplaatst van: 

- ANWB Streetwise 

- ‘tablet time’ in groep 5a 

- creacircuit gr 5-6 t/m 8 

- een kijkje in de klas 

- groep 8 naar de 4 mei dodenherdenking 

- zwemkampioenen Jan Thiesschool 

- eerste hulp bij gewonde jonge vogels 
 
 

Agenda 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    ‘Wij repareren de bank van de Papegaaiengroep’. 

05 juni 2e Pinksterdag – alle kinderen vrij 

06 juni plandag – alle kinderen vrij 

13 juni informatiebijeenkomst groepen 2  

13 juni informatiebijeenkomst groepen 7 

15 juni schoolreis groepen 1-2 t/m 5 

15+16 juni Schoolreis groepen 6 

16 juni 1e buitenschoolse KunstKids les gr 1-2, Timmeren is tof! 

19 juni Studiedag zorg - alle kinderen vrij 

20 juni Concert groepen 1-2 + 6 

22 juni schoolfotograaf 

22 juni GMR vergadering 

23 juni sponsorloop groepen 5 t/m 8 

23 juni Kinderraad vergadering 

23 juni 2e buitenschoolse KunstKids les gr 1-2, Timmeren is tof! 

26 juni Oudervereniging vergadering 

26 juni Overblijfcommissie vergadering 

27 juni sponsorloop groepen 1 t/m 4 

28 juni meester en juffen dag 

29 juni spreekavond 5 

30 juni 3e buitenschoolse KunstKids les gr 1-2, Timmeren is tof! 


