
 
 

 
 
Afscheid van Thiessers 
Een aantal kinderen gaat aan het einde van het schooljaar de Jan Thiesschool om uiteenlopende 
redenen verlaten. Dit zijn: Lotte (1-2a), Lieke (1-2c), Nienke (3a), Tommy (3a), Mieke (3a), Lotte (4a) 
en Gijs (4a).  
We wensen jullie een leerzame en fijne tijd op jullie nieuwe school! 
 
Een aantal personeelsleden neemt aan het einde van het schooljaar afscheid: 

 
Afscheid Anita van Dijk 
Juf Anita heeft ruim 15 jaar op de Jan Thiesschool gewerkt. Dat was 
voornamelijk in de groepen 1 t/m 4. 
Op eigen verzoek maakt juf Anita de overstap naar obs de Drift in 
Grolloo. Naast haar werkzaamheden als groepsleerkracht zal zij een opleiding 
voor Intern Begeleider gaan volgen. 
Dinsdag 18 juli hebben we met een bloemenserenade juf Anita in het zonnetje 
gezet. Kijk in het fotoalbum in digiDuif voor een fotoreportage. 

 
Afscheid Bertha Krol 
Juf Bertha was de afgelopen jaren in verschillende rollen in school actief. Eerst 
als moeder van zoon Rick. Daarna als overblijfkracht en -coördinator. 
De laatste twee schooljaren was Bertha ook als onderwijsassistente  
verbonden aan de huidige groep 8a. 
Bertha is het komende schooljaar werkzaam bij obs Gieten. 
Vrijdag 21 juli nemen we in de klas afscheid van juf Bertha. 
 
 

Afscheid Marcia den Hartog 
Marcia den Hartog heeft ruim anderhalf jaar op school gewerkt. Eerst als 
vakleerkracht gymnastiek en dit schooljaar als leerkracht van groep 3-4b.  
Juf Marcia is dinsdag 18 juli voor het laatst aanwezig en we nemen in de klas op 
gepaste wijze afscheid van haar. 
Na de zomervakantie gaat juf Marcia bij een van de andere PrimAH scholen aan 
het werk. 
Dinsdag 18 juli nemen we in de klas afscheid van juf Marcia. 

 
We danken de vertrekkende collega’s ontzettend voor de prettige samenwerking en wensen hen 
heel veel werkplezier en succes op hun nieuwe school. 
 

 
 

 
                       
 

 



Ontwikkelingen bij het overblijven 
Gedurende het schooljaar 2017-2018 zal een wijziging in de organisatie van het overblijven 
plaatsvinden. Na de zomervakantie huurt de Overblijfcommissie een externe overblijfcoördinator 
(van de Stichting Kinderopvang Rolde) in. Na de kerstvakantie zal de Stichting Kinderopvang Rolde de 
organisatie van het overblijven overnemen. 
Nadere informatie volgt. 
 
Nieuwe beamers 
De lichtopbrengst van de meeste beamers was de afgelopen periode volstrekt onvoldoende. 
Gelukkig zijn in 11 groepen nieuwe beamers geplaatst. Daar zijn we heel blij mee! 

 
Kennismaken 
Woensdag 19 juli maken van 10.30-11.00 uur alle leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) in 
het (mogelijk) nieuwe lokaal. 
Na de zomervakantie starten negen nieuwe kinderen op school die instromen in de groepen 3 t/m 7. 
Zij komen woensdag 19 juli de hele ochtend alvast meelopen. 

 
Afscheidsrituelen 
Aan het einde van het schooljaar verlaten 32 leerlingen de Jan Thiesschool, omdat zij uitstromen 
naar het voortgezet onderwijs. 
Dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We organiseren de volgende afscheidsrituelen: 
- 18 juli ’s ochtends opvoering musical Toren Hoog voor de groepen 1 t/m 4 
- 18 juli ’s middags opvoering musical Toren Hoog voor de groepen 5 t/m 7 en oud- leerlingen 
- 19 juli ’s middags afscheid van het personeel tijdens de High-Tea 
- 19 juli ’s avonds opvoering musical Toren Hoog voor ouders/verzorgers en genodigden 
- 21 juli ouders/verzorgers nemen afscheid tijdens ‘Op de koffie/thee’ 
- 21 juli strooien in baskets door leerlingen groep 8 
- 21 juli uitzwaaien groep 8 + alle andere kinderen die de school verlaten 
- 21 juli persoonlijk afscheid nemen van alle leerlingen  

 
Sponsorloop voor 60 jaar Jan Thiesschool 
De sponsorloop in het kader van 60 jaar Jan Thiesschool in 2018 heeft ongeveer € 5800,- opgebracht. 
Dat is enorm bedrag dat de kinderen met z’n allen bij elkaar gelopen hebben! 
We zijn hier ontzettend blij mee. We gaan er in 2018 een fantastisch 60-jarig Jan Thiesschool feest 
van organiseren. Alle kinderen en sponsoren, heel erg bedankt! 

 
Peers Rolde e.o. 
Gezocht: kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, meer-of hoogbegaafdheid! 
 
Sinds kort is er een niet-commercieel ouderinitiatief in Rolde, die activiteiten e.d. wil opzetten voor 
kinderen met (het vermoeden van) een ontwikkelingsvoorsprong, meer-of hoogbegaafdheid en hun 
ouders/verzorgers. Doel is het bevorderen van peercontact voor deze doelgroep. Het is de bedoeling 
deze zomervakantie te starten. Interesse? Meld je aan via Facebook bij de volgende groep:  
Peers Rolde e.o. 
 

 
 
 
 



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

 
Heeft u ……..? 
Ik ben voor mijn taalhoek, schrijfhoek, etc.,  in groep 4 op zoek naar de volgende spelletjes: Boggle, 
Pim Pam Pet, blokken met letters erop, dobbelstenen met letters of woordjes erop, duplo, lego, 
kraaltjes, knopen, postzegels, rekenspelletjes krijtbordjes of kleine whiteboards. 
Heeft u misschien een van deze materialen en gebruikt u ze niet meer, zou u ze dan op school willen 
afgeven bij juf Marianne. Ik ben er blij mee! 
 
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: 

- Leer een instrument bespelen bij Klankrijk Drenthe 

- Kinderkoor Zeg eens Aa (Rolde) zoekt nieuwe zangers/zangeressen 
- GMR-nieuwsbrief juli 2017 
- Notulen OV-vergadering 03 april 2017 
- Notulen MR-vergadering 08 maart 2017 
- Notulen MR-vergadering 15 mei 2017  
- Lees deze zomer e-books met de VakantieBieb-app! 

 
FotoThies 
In digiDuif zijn onlangs fotoreportages geplaatst over:    

- Schoonmaakrobot slimme uitvinding van groep 1-2a 
- Davinci excursie groep 3-4b naar het Melkwegpad – Hooghalen 
- Historische fietstocht door Rolde o.l.v. Anne Veenstra 
- Prijsuitreiking Kids Run Aa en Hunze    
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