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Nieuwe Thiessers 
Er zijn een aantal nieuwe kinderen  op school begonnen: 

 de Pinguïns: Robin, Sara, Lyam en Damian  
 de Kangoeroes : Laboni, Yasmijn, Luukjan en Tristan 

 de Papegaaien:  Yorrick, Lars en Kian 

 groep 3b: Sam en Omran 

 groep 4a: Lyam 

 groep 5a: Ruben en Louane 

 groep 6a: Shimaa 

 groep 7a: Ethan 

 groep 7b: Debora 
We wensen alle kinderen een leerzame en leuke tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Personele bezetting 
In verband met ernstige rugklachten is meester Anne ten Brink (7a) niet in staat zijn werkzaamheden 
in groep 7a uit te voeren. Hij wordt vervangen door juf Marcia den Hartog.  
 

Informatieavond 
In verband met de Roldermarkt organiseren we de informatieavond in de derde schoolweek. 
Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de nieuwe leerkracht(en), de andere ouders, het 
lokaal en de materialen. Dit schooljaar bestaat het programma voornamelijk uit highlights van de 
groep, de open lessen,  OgO (gr 1-2), de methode Davinci (gr 3-8), traject voortgezet onderwijs (gr. 

8). We stellen uw aanwezigheid zeer op prijs. 
In onderstaand rooster kunt u lezen wanneer de informatieavond van de groep van uw 
dochter/zoon is gepland. 
Dinsdag 19 september                                   Donderdag 21 september 
19.00-19.45  u.  groep 3a + 3b + 6a                19.00-19.45  u.  groep 4a + 4-5b  
20.00-20.45  u.  groep 6-7b +7a + 8a                      20.00-21.00  u.  1-2a+b+c + 5a 
 

Open lessen 
Tijdens dit schooljaar organiseren we in elke groep een aantal open lessen. Intekenen kan alleen 
tijdens de informatieavond. 
 

Wilt u iets weten?  Vraag het gerust! 
 

 
Geen podiumprogramma tijdens de Roldermarkt 
Het is traditie dat alle groepen zich tijdens het podiumprogramma van de Roldermarkt aan alle 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden presenteren. 
Als de voorbereidingstijd te kort is om een kwalitatief goed programma in te studeren, vervalt het 
podiumprogramma. Dit schooljaar is de voorbereidingstijd (één week0 te kort. Gelukkig zorgt de 
OVVR op 8 september voor een alternatief programma. 
09.00 uur groep 1-2 t/m 4-5                10.30 uur groep 5a t/m 8a 
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Ontruimingsoefening 
In de tweede schoolweek vindt een geplande ontruimingsoefening plaats. 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en snel te verlaten. Dat wordt met alle 
kinderen geoefend.    
In oktober wordt een niet geplande ontruimingsoefening gehouden. 
Ook tijdens het overblijven wordt een ontruimingsoefening georganiseerd. 
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun schoenen niet eerst 
aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school slippers/pantoffels, etc. heeft. Wilt u 
daar s.v.p. voor zorgen. 

 
Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
Elke groep levert twee afgevaardigden. 
Vrijdag 15 september vindt de verkiezing van de Kinderraad plaats. Zodra de uitslag bekend is, wordt 
u daarover geïnformeerd. 
De Medezeggenschapsraad vindt de Kinderraad zo belangrijk, dat zij de leden een mooie vergader-
map en pen geven. 
 

Roldermarkt 
Dinsdag 12 september is het Roldermarkt. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
De volgende vrije dag is woensdag 11 oktober. Op deze dag heeft het personeel een studiedag over 
de nieuwe werkwijze van de zorg. 
 

Spreekavond 
Dinsdag 17 oktober is de eerste spreekavond van dit schooljaar. Intekenen is via digiDuif mogelijk van 
2 t/m 9 oktober. 
Deze spreekavond vervalt voor de ouders van groep 8a. Alle ouders van groep 8a worden voor een 
gesprek  uitgenodigd. Nadere informatie volgt. 
 
We vragen alle ouders in elk geval de eerste óf de tweede spreekavond in te tekenen en per 
schooljaar maximaal twee maal voor een spreekavond in te tekenen. 
 
De overige spreekavonden zijn op:  
18 januari 
10 april                 - vervalt voor groep 8: alle ouders van groep 8a+b worden in februari uitgenodigd   
                                 i.v.m. het schooladviesgesprek 
28 juni                  - vervalt voor groep 8 
3 juli    - vervalt voor groep 8 
Extra voor groep 8a (facultatief). Op een nog nader te bepalen datum in mei i.v.m. de uitslag van de 
Centrale Eindtoets. 
 

 
Wilt u iets vragen?  De deur staat open! 
 
Kunst- en Cultuurmenu 
In het kader van ons Kunst- en Cultuurmenu brengen de groepen 6-7b + 7a + 8a op 22 september 
een bezoek aan de Kunstschooldag in Assen. 
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Oktobermaand – Kindermaand 
In oktober worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Half september krijgen de kinderen een boekje mee naar huis met daarin alle activiteiten. 
 

Stichting Leergeld Noord Drenthe wil dat alle kinderen mee kunnen doen 
Je wilt als ouder dat je kind kan meedoen. Met een excursie, met sport, met school. 
Leergeld helpt met sportschoenen, een ouderbijdrage of contributie als daar even geen geld voor is. 
Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om 
hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort. 
Leergeld zegt: nu meedoen, is straks meetellen! 
 
Leergeld komt bij u thuis. U hoeft dus niet naar een loket. Thuis bekijkt een medewerker van 
Leergeld uw situatie. Wat zijn de dingen waar uw kind nu niet aan mee kan doen? Wat kunnen 
anderen instanties, zoals de gemeente, voor u doen? En wat kan Leergeld voor u doen? 
Leergeld werkt samen met verenigingen, scholen en bedrijven. Zo kan Leergeld er voor zorgen dat u 
bijvoorbeeld maar de helft van de normale contributie betaalt. Of dat u heel goedkoop een fiets kunt 
aanschaffen voor uw kind. Voor een schoolreisje kunnen we bekijken of er speciale afspraken met de 
school gemaakt kunnen worden. Kan dat allemaal niet of is het nog steeds te duur voor u, dan kan 
Leergeld wellicht bijspringen. 
 
Leergeld Noord Drenthe wil uw kind graag helpen. U kunt contact met ons opnemen voor meer 
informatie of om een afspraak te maken met een medewerker die bij u thuis langskomt.  
Leergeld richt zich op ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen (in de leeftijd van 4 tot 18 jaar)  
met een laag inkomen (tot 130% van het bijstandsniveau) en woonachtig in de gemeenten Assen, 
Tynaarlo of Aa en Hunze. 
 
Aanvragen kunnen worden ingediend bij: 
 
Stichting Leergeld Noord Drenthe 
Vestiging Aa en Hunze 
Postbus 8 
9480 AA Gieten 
tel. 06 – 13148339 
leergeldaaenhunze@gmail.com  
 

Wilt u iets weten? Vragen stellen we op prijs!  
 
Vergaderingen  
Overblijfcommissie - 06 september 
Kinderraad                - 15 september 
OV                              - 25 september 
GMR                           - 28 september 
 

WeetThies 
- Tijdens de Roldermarkt worden diverse activiteiten voor de kinderen georganiseerd. 

Op www.ovvr.nl kunt u alle informatie vinden. 

 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onlangs onder Nieuws het volgende item geplaatst:  

- 1 oktober: 1e Keitjes bowlingtoernooi voor kinderen van 10-12 jaar 
 

mailto:leergeldaaenhunze@gmail.com
http://www.ovvr.nl/
http://www.janthiesschool.nl/
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Agenda 
 

06 sept hoofdluis controle 

06 sept vergadering overblijfcommissie 

08 sept rapport inleveren 

08 sept alternatief podiumprogramma groep 1 t/m 8 
09.00 groepn 1-2 t/m 4-5b               10.30 groepen 5a t/m 8a 

12 sept vrij - Roldermarkt 

15 sept verkiezing Kinderraad 

19 sept informatieavond  
19.00 groepen 3a + 3b + 6a              20.00 groepen 6-7b + 7a + 8a 

21 sept informatieavond  
19.00 groepen 4a + 4-5b                   20.00 groepen 1-2a+b+c + 5a  

22 sept Kunstschooldag 6-7b + 7a + 8a 

25 sept vergadering OV 

28 sept vergadering GMR 

 
Wilt u iets weten? Vraag het de juiste persoon! 
 

 
 
 
 

                                                                                                                               


