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Nieuwe Thiessers 
Karel begint bij de Pinguïns. We wensen Karel een leuke en leerzame tijd op de Jan Thiesschool toe! 
 

Staking in het primair onderwijs 
Leerkrachten, directies en besturen in het Primair Onderwijs maken zich al langere tijd ernstige 
zorgen over o.a. de werkdruk, voldoende gekwalificeerd onderwijzend personeel en de 
aantrekkelijkheid van het beroep. 
Helaas heeft de landelijke stiptheidsactie van PO in actie van 27 juni jl. niet het gewenste effect 
gehad. Daarom doet het personeel van de Jan Thiesschool op donderdag 5 oktober mee aan de 
landelijke stakingsdag van PO in actie. Dit betekent dat de Jan Thiesschool op 5 oktober is gesloten. 
U zult deze dag zelf voor opvang van uw kind(eren) moeten zorgen. 
We vragen uw begrip en steun voor deze actie! 
 

Studiedag personeel 
Woensdag 11 oktober heeft het personeel een studiedag. Alle kinderen zijn deze dag vrij. 
Alle scholen van Stichting PrimAH gaan op een uniforme manier aan de slag met ‘De Nieuwe 
Werkwijze zorg’. De werkwijze moet het mogelijk maken om op een zo efficiënt mogelijke manier 
zoveel mogelijk kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden. 
De doelen zijn: 
- de leerkracht krijgt weer ruimte en tijd voor de klas 
- de leerstofinhoud gaat een grote mate de aanpak en organisatie van de leerkrachten bepalen 
- de uitvoering van de analyse van cijfers, vaardigheidsscores en normgerichte doelen wordt de  
  verantwoordelijkheid van de directie en de intern begeleider 
- alle informatie wordt in één systeem ingevoerd en de data worden één keer ingevoerd 
- de directie en intern begeleider gaan heel gericht coachen op basis van de inhoud van de  
  ingevoerde informatie en hebben een goed overzicht over de geboden zorg op school. 
  

Kinderboekenweek 2017: Gruwelijk eng!  
Woensdag 4 oktober start op de JanThiesschool  de Kinderboekenweek. 
Het thema voor dit jaar is ‘Gruwelijk eng‘.  
Het zou erg leuk zijn als de kinderen deze dag gruwelijk eng verkleed op school  
komen om het thema op een feestelijke manier te openen.  
De Kinderboekenweek duurt t/m 15 oktober. 
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 23 t/m 27 oktober. 
Maandag 30 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Open lessen 
We zijn trots op onze leerlingen en de manier waarop we werken. 
Dat laten we u graag tijdens open lessen zien. Ouders hebben de gelegenheid gehad om daarvoor in 
te tekenen. In het maandbulletin en op de website vermelden we de data en tijdstippen van de open 
lessen. 
09 oktober   08.30-09.15   groepen 1-2 a + b + c 
10 oktober   08.50-09.35   groep 3a 
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13 oktober   08.30-09.15 uur  groepen 1-2a + b + c 
18 oktober   08.50-09.30 uur  groep 3b 
19 oktober   08.50-09.35 uur  groep 3a 
31 oktober   08.50-09.30 uur  groep 4-5b 

 
Directeur-bestuurder PrimAH brengt schoolbezoek 
Dinsdaochtend 10 oktober brengt Saakje Berkenbosch (directeur-bestuurder van PrimAH) een 
bezoek aan school. Ze laat zich dan bijpraten over de laatste ontwikkelingen, praat bij met het 
personeel en komt sfeer proeven. Dit schooljaar volgen nog twee bezoeken. 

 

Kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde 
De Stichting Financien obs Jan Thies - Rolde is verantwoordelijk voor de financien van: 
- MR-gelden 
- overblijven 
- schoolreizen (inclusief bijdrage van het Jan Thies fonds) 
- speeltoestellen schoolplein. 
 
Het Stichtingbestuur bestaat uit: 
- Henk Norbart (voorzitter) 
- Harriët van den Heuvel (secretaris) 
- Michelle Kieft (penningmeester) 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het boekjaar 2016-
2017 is bijna afgesloten. 
 
Voor de controle van haar financiën zoekt het Stichtingbestuur twee ouders/verzorgers van school 
om deze taak te verrichten. 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat alle ouders/verzorgers van school in de 
gelegenheid gesteld moeten worden zich kandidaat te stellen voor de controle van de financiën. 
Uitgezonderd zijn leden van de MR en Overblijfcommissie. 
Het verdient de aanbeveling dat één van de ouders die de vorige controle heeft uitgevoerd, ook dit 
keer aanwezig is. 
De tijdsinvestering is ongeveer anderhalf uur. 
De controle vindt dinsdag 31 oktober v.a. 20.00 uur in school plaats. 
U kunt zich tot 5 oktober bij de directie aanmelden. 
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

 

Ontruimingsoefening 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en snel te verlaten. Dat is met alle kinderen op 
woensdag 27 september tijdens een geplande ontruimingsoefening uitgevoerd    
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 niet eerst hun schoenen 
aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school slippers/ pantoffels heeft. Wilt u daar 
s.v.p. voor zorgen. 
NB: Binnenkort vindt een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats. 
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Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
De nieuwe leden van Kinderraad zijn inmiddels gekozen. De eerste vergadering is op 6 oktober. 
De Kinderraad heeft een eigen plek op de website onder de button Organisatie. Daar staan de namen 
van de leden van de Kinderraad vermeld en kunt u de agenda en het verslag van de vergaderingen 
vinden. 
De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Kinderraad. Elk lid krijgt een mooie vergadermap en pen. 
 

Spreekavond 
Dinsdag 17 oktober is de eerste spreekavond van dit schooljaar. Intekenen is via digiDuif mogelijk van 
02 t/m 09 oktober. 
Deze spreekavond vervalt voor de ouders van groep 8a. Alle ouders van groep 8a zijn inmiddels 
uitgenodigd voor een gesprek. 
 
We vragen alle ouders om in elk geval de eerste of de tweede spreekavond in te tekenen.  
Er is per schooljaar per kind maximaal twee maal de gelegenheid om voor een spreekavond in te 
tekenen. 
De overige spreekavonden zijn op:  
18 januari 
10 april                 - vervalt voor groep 8a: alle ouders van groep 8a worden in februari uitgenodigd   
                                 i.v.m. het schooladviesgesprek 
28 juni                  - vervalt voor groep 8a 
3 juli    - vervalt voor groep 8a 
Extra voor groep 8a (facultatief). Op een nog nader te bepalen datum in mei i.v.m. de uitslag van de 
Centrale Eindtoets. 
 

Oudergesprekken groep 8 
Alle ouders/verzorgers van groep 8 zijn inmiddels uitgenodigd voor een oudergesprek. 
Tijdens het gesprek wordt afgestemd welk aspecten van het onderwijs (vakgebieden, werkaanpak, 
soc.-em.ontwikkeling, enz) de komende periode extra aandacht krijgt. 

Klasse!Muziek 

Dankzij de finaniële steun van Euterpe is het mogelijk om de groepen 4a + 4-5b + 5a dit schooljaar 30 
lessen Algemene Muzikale Vorming (AMV) aan te bieden. 
Onder leiding van Durk Dikland leren de kinderen liedjes, maat- en ritmegevoel en maken kennis met 
diverse muziekinstrumenten. 
We vinden het geweldig dat Euterpe onze kinderen deze lessen aanbiedt!  
 
Creacircuit 
Op 10 en 12 oktober hebben de leerlingen van de groepen 3 t/m 5 en 6 t/m 8 creacircuit. 
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Nieuws van de MR 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Voor velen voelt de zomervakantie 2017 aan als al weer lang geleden; de laatste MR-vergadering van 
12 juli dan ook welhaast als een eeuwigheid. Desalniettemin willen wij jullie via dit maandbulletin 
informeren over de belangrijkste punten uit die vergadering.  
 
Allereerst heeft Bastiaan Kooij aangegeven niet langer zitting te nemen in de oudergeleding van de 
MR. Zijn gezin gaat verhuizen naar Assen, omdat zijn beide kinderen sinds de zomervakantie naar 
een andere school gaan. Voor Bastiaan was 12 juli dan ook het moment om afscheid te nemen van 
de MR. De gehele MR begrijpt deze keuze en heeft Bastiaan bedankt voor zijn jarenlange inzet 
binnen MR en school. Ook via deze weg willen wij hem nogmaals bedanken.  
 
Voor de plaats die Bastiaan achterlaat binnen de MR is Sjoerd de Vries benaderd, omdat hij bij de 
afgelopen verkiezingen, na Marcel Heus en Karina vd Heijden, als derde kandidaat uit de stembus 
kwam. Intussen heeft Sjoerd aangeven graag zitting te nemen in de MR en zal hij maandag 9 oktober 
zijn eerste MR-vergadering bijwonen. 
 
Naast deze personele wisseling zijn in de vergadering een aantal zaken besproken, waarbij met name 
de situatie rondom het overblijven een belangrijke was. De MR is uitgebreid bijgepraat over de 
ontwikkelingen en dilemma’s waar de overblijf zich voor gesteld zag. Ook de MR is tevreden met de 
oplossing om in ieder geval tot 31-12-2017 met een verhoogd tarief (€2,50), vanwege de inhuur van 
een overblijfcoördinator via de SKR, de overblijf te borgen. Het geeft u de tijd om te kijken wat in de 
nieuwe situatie (wordt verder bekeken) de beste oplossing voor u en uw kind is. Via diverse kanalen 
zult u hierover geïnformeerd worden. Uiteraard willen wij alle betrokken vrijwilligers bedanken voor 
de jarenlange inzet. Het feit dat de overblijf tot op heden zo is ingevuld is uniek. Dat het in de huidige 
vorm stopt is weliswaar jammer, maar gezien de moeite die er is om (nieuwe) vrijwilligers te vinden 
helaas onafwendbaar.  
 
Ook is de MR tijdens de vergadering bijgepraat over de ontwikkelingen rondom het bewegingsplan 
voor de groepen 1-2, het beleidsplan begaafdheid, het scholingsplan voor het personeel en het 
activiteitenoverzicht voor komend schooljaar. We eindigden de vergadering met de resultaten van 
een enquête over de veiligheidsbeleving in enkele klassen. Het is fijn om te constateren dat dit op 
klassenniveau goed tot zeer goed is en dat er aandacht bestaat voor eventuele individuele 
afwijkingen hierop.   
 
De volgende vergadering is maandag 9 oktober. In het volgende maandbulletin zullen wij u hierover 
weer informeren. Tot slot willen wij nogmaals onze zoektocht naar een enthousiaste notulist onder 
de aandacht brengen. Mocht u of iemand in uw direct omgeving tegen een kleine vergoeding notulen 
wil maken van de vergaderingen schroom dan niet om u aan te melden bij Judith Wijbenga of Marcel 
Moerman. 

 
Oudervereniging zoekt kascontrole lid 
In verband met omstandigheden is het bestuur van de Oudervereniging dringend op zoek naar één 
ouder/verzorger die (samen met het andere lid van de kascontrolecommissie) de financiële 
boekhouding van het boekjaar 2016-2017 wil controleren. 
Het bestuur van de Ouderverenigning vindt het belangrijk dat haar boekhouding streng wordt 
gecontroleerd. Is dit iets voor u? 
U kunt zich aanmelden bij Susan Ernens-Lahuis (secretaris OV) susan.lahuis@live.nl  
 
 
 

mailto:susan.lahuis@live.nl
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Vergaderingen  
Kinderraad - 06 oktober 
MR   - 09 oktober 
GMR        - 19 oktober 
 

FolderThies 
- Oktobermaand -  Kindermaand.  

In oktober worden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar gratis 
diverse leuke activiteiten georganiseerd. 
Onder begeleiding van een betalende volwassene is het 
mogelijk deel te nemen. 
In het boekje en op www.kindermaand.nl  staat alle informatie.  
Reserveren is noodzakelijk. 

 

NieuwThies  
Op de website onder Nieuws zijn de volgende items geplaatst: 

- 1 oktober keitjes bowlingtoernooi voor kinderen van 10-12 jaar 
- 5 oktober start een teken- en schildercursus voor kinderen van 10 jaar en ouder 
- Personeel Jan Thiesschool staakt 5 oktober 
- Kinderboekenweek, leestips over griezelen 

 

FotoThies 
In digiDuif zijn de afgelopen periode fotoreportages geplaats over: 

- gastles duiken groepen 1-2 
- alternatief podiumprogramma groepen 1-2 t/m 4-5b 
- alternatief podiumprogramma groepen 5a t/m 8a 
- gastles schrijfster Corien Oranje groep 6a 
- nieuwe waterbaan voor de groepen 1-2 

 

Agenda 
 

 

Wilt u iets weten? Vraag het de juiste persoon! 

04 okt start Kinderboekenweek “Gruwelijk eng of kriebels in je buik” 

05 okt staking leerkrachten – alle kinderen vrij 

06 okt Kinderraad vergadering 

09 okt open les groepen 1-2 a + b + c 

09 okt MR vergadering 

10 okt open les groep 3a 

10 okt schoolbezoek Saakje Berkenbosch (directeur-bestuurder PrimAH) 

10 okt creacircuit groep 3-5 + 6-8 

11 okt studiedag – alle kinderen vrij 

12 okt creacircuit groep 3-5 + 6-8 

13 okt open les groepen 1-2 a + b + c 

16 okt open les groep 7a 

17 okt spreekavond 1 

18 okt open les groep 3b 

19 okt open les groep 3a 

19 okt vergadering GMR 

23 t/m 27 okt herfstvakantie 

31 okt open les groep 4-5b 

31 okt kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies 

http://www.kindermaand.nl/

