
 
 

Nieuwe Thiessers 
Eind juni is Yousef in de Papegaaien groep begonnen en in juli verwelkomen we Bregje in groep 4. 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

 
Dank 
De laatste maanden van het schooljaar staan bol van de activiteiten: schoolreizen, meester- en 
juffendag, de musical van groep 8, enz. 
Zonder uw hulp is het niet mogelijk om al deze activiteiten te organiseren. We stellen uw hulp zeer 
op prijs. DANK!!!!! 

 
Juf Reinhilde (schoollogopediste) met pensioen 

Beste ouders, 
Het schooljaar loopt op zijn eind en daarmee ook mijn carrière als schoollogopediste.  
In september ga in namelijk met pensioen.  
Er is op dit moment geen opvolger die mijn taken overneemt maar in overleg met de gemeente en 
de scholen wordt nog gezocht naar een geschikte oplossing. Ik hoop van harte dat die er komt want 
iedereen is overtuigd van de toegevoegde waarde van de preventieve logopedie in het 
basisonderwijs.  
Het werken met kinderen, bereikbaar zijn voor ouders en school en snel kunnen handelen was me op 
het lijf geschreven .    
Ik kan daarom terug kijken op een lange en boeiende loopbaan als schoollogopediste.  
De goede samenwerking en fijne herinneringen aan kinderen, ouders en schoolteams zal ik 
koesteren. Het ga jullie allen goed.  
 

Reinhilde Boogaerts (schoollogopediste Aa en Hunze)  

 
Schooljaar 2017-2018 
We zijn druk met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. 
Duidelijk is dat we komend schooljaar 12 groepen hebben: 1-2a  1-2b  1-2c  3a  3b  4a  4-5b  5a  6a   
6-7b  7a  en  8a. 
Dinsdag 11 juli ontvangt u de groepsverdeling, groepsbezetting en de namenlijsten van de groepen. 
De lokaalverdeling kunt u op deze dag ook op de website vinden. 
 

Kennismaken 
Het komende schooljaar verwelkomen we weer veel nieuwe kinderen in groep 1-2. 
Zij komen woensdag 12 juli om 11.45 uur kennismaken. 
Op woensdag 19 juli (10.30-11.00 uur) maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht, in het 
nieuwe lokaal en met wellicht nieuwe kinderen. 
 

Informatie schooljaar 2017-2018 
Het is de bedoeling dat voor aanvang van het schooljaar 2017-2018 alle informatie op de website 
staat. 

 
 

 
                       
 

 



 

Sponsorloop groepen 1 t/m 4 
Zoals u weet, organiseren we een sponsoractie voor het 60-jarig bestaan van de Jan Thiesschool. Dit 
feest zal volgend schooljaar vinden. 
Alle groepen leggen een free running parcours af in de gymzaal. Ouders zijn natuurlijk van harte 
welkom om te komen kijken en aan te moedigen. 
Op vrijdag 23 juni hebben de groepen 5 t/m 8 hun sponsorloop voltooid. 
Op dinsdag 4 juli lopen de volgende groepen: 
3a:         8.40  uur           1-2b:      10.00 uur         3-4b:     11.20 uur 
1-2a:      9.20 uur            1-2c:      10.40 uur         4a:         13.15 uur 
Na afloop van het freerunningparcours willen we u vragen, indien noodzakelijk, om uw kind(eren) te 
ondersteunen in het ophalen van het sponsorgeld.  
Het sponsorgeld moet uiterlijk 1 week na de sponsorloop worden ingeleverd bij de leerkracht van 
uw kind. Helpt u mee? 
 

Meenemen van persoonlijke eigendommen naar school 
Het meenemen van persoonlijke eigendommen (spinners, Pokémonkaarten, fiets, kleding, telefoons, 
etc.) is volledig voor eigen risico. School is NIET verantwoordelijk voor beschadiging, verlies en/of 
diefstal. 
  

Historie van Rolde 
We vinden het belangrijk dat kinderen weten wat de geschiedenis van hun eigen woonplaats is en 
welke bijzondere locaties te zien zijn. 
Oud collega Anne Veenstra maakt de leerlingen van de groepen 5-6b en 6a tijdens twee gastlessen 
wegwijs in historisch Rolde. De eerste les vindt plaats in school en tijdens de tweede les worden alle 
bijzondere plaatsen van Rolde bezocht tijdens een ‘Tour du Rolde’. 

 
GVO-excursies naar Jacobuskerk 
De GVO leerlingen van de groepen 6 en 7 brengen in juli een excursie naar de Jacobuskerk. 
Ter voorbereiding op de excursie bezoekt dominee Jan Bos de week voorafgaande aan de excursie  
de GVO-les. 
De GVO-lessen en excursie vinden plaats onder verantwoording en leiding van GVO-vakleerkracht 
Ellen Temmingh. 
 

Ouderavond Overblijven 
De Overblijfcommissie van de Jan Thiesschool heeft alle ouders/verzorgers van kinderen die gebruik 
maken van onze eigen overblijfvoorziening uitgenodigd voor een ouderavond op 11 juni om 19.30 
uur. 
Het doel van de avond is om de ouders/verzorgers te informeren over de laatste ontwikkelingen 
m.b.t. het overblijven.  
 

Zomervakantie 
De zomervakantie begint vrijdag 21 juli om 12.00 uur. 
Maandag 4 september worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

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

- Informatiefolder kindermishandeling 
- Surfsleutel.nl over kindvriendelijk internet 

 



NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn recent de volgende items geplaatst: 

- elf nieuwe spellen op het schoolplein 
- jongensteam schoolhandbal Rolde Nederlands kampioen 
- Overblijfcoördinator gezocht 
- Overblijfkrachten gezocht 
- Jan Thiesschool in actie 
- Kamp Junior in zomervakantie voor groep 1-2 

 

FotoThies 
In digiDuif zijn fotoreportages geplaats over:                                     

- gastles fotosynthese groep 3-4b 
- schoolreis groep 3 
- schoolreis Hellendoorn groep 5 
- schoolreizen: vertrekfoto’s 
- schoolhandbal kampioenen 2017 
- gastles proefjes onderbouw 
- schoolreis groepen 1-2 Amerveld 

  

Agenda 
4 juli  sponsorloop gr 1 t/m 4 

4 juli  gastles 1 groep 5-6b ‘Historie van Rolde’ 

4 juli Overblijfkrachten vergadering 

5 t/m 7 juli schoolreis groep 7 

6 juli gastles 1 groep 6a ‘Historie van Rolde’ 

7 juli  gastles 2 groep 6a ‘Historie van Rolde’ 

7 juli KunstKids les 4 gr 1-2 ‘Timmeren is tof!’ 

10 juli musical hulp avond groep 8 

11 juli inleveren sponsorgeld 

11 juli gastles 2 groep 5-6b ‘Historie van Rolde’ 

11 juli GVO-excursie groep 7 Jacobuskerk 

11 juli ouderavond overblijven 

12 juli kennismaken nieuwe kleuters 17-18 

12 juli MR vergadering 

13 juli spreekuur verpleegkundige JGZ 

13 juli jaarafsluiting overblijven 

13 juli GVO-excursie groep 6 Jacobuskerk 

14 juli 2e rapportage mee naar huis 

18 juli ’s ochtends musical voor groep 1-4 

18 juli ’s middag musical voor groep 5-7 en oud leerlingen 

19 juli kennismaking nieuwe groep/nieuwe leerkracht 

19 juli High Tea groep 8 

19 juli musical groep 8 

21 juli op de koffie bij groep 8 

21 juli uitzwaaien groep 8 

21 juli 12.00 uur zomervakantie 

4 sept 1e dag nieuwe schooljaar 
 

 

 

http://www.janthiesschool.nl/

