
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
Op maandag 6 november om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging.  
Tijdens deze avond legt het bestuur van de oudervereniging verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar, installeren we officieel de klassenouders en stellen we de begroting voor het schooljaar 
2017-2018 vast. Tevens vindt er een bestuurswisseling plaats. 
 Alle vergaderstukken, inclusief de agenda, staan op de website onder Organisatie > Oudervereniging 
> ALV.   
Mocht u willen komen op de ALV, dan graag aanmelden via de secretaris van de OV: 
susan.lahuis@live.nl 
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 6 november!  
 
Met vriendelijke groet, 
  
Het OV bestuur 
Joukje Wientjes, voorzitter 
Susan Ernens, secretaris  
Alfred Nijenhuis, penningmeester 2016-2017 
Ilona Dijk, penningmeester 2017-2018 
 

Overzichtelijk overblijven – helpt u mee? 
Op maandag, dinsdag en donderdag maakt een grote groep kinderen gebruik van onze 
overblijfvoorziening. Na het gezamenlijk eten wordt er onder toezicht van de overblijfkrachten 
buiten op het schoolplein gespeeld. 
Veel kinderen die geen gebruik maken van het overblijven komen al weer heel vroeg op school om te 
spelen. Voor de overblijfkrachten is het dan ondoenlijk om goed overzicht te houden op de 
overblijfkinderen. Daarom worden met ingang van donderdag 2 november kinderen die voor 13.00 
uur op school komen van het schoolplein/voetbalveld gestuurd. Zij kunnen dan buiten het 
schoolplein (nabij de hoofdingang) wachten totdat het overblijven is afgelopen. 
Helpt u mee om ervoor te zorgen dat uw dochter/zoon niet te vroeg op school komt? 
Uw hulp wordt zeer gewaardeerd. 
 
Fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8 – noodoproep voor hulp! 
De verkeersouders komen weer in actie! 
Uit onderzoek is gebleken dat in november de meeste ongelukken gebeuren met fietsers en 
voetgangers. Daarom is op woensdag 8 november de jaarlijkse fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8. 
Vindt u dat uw dochter/zoon goed zichtbaar moet zijn in het verkeer? Zorgt u er voor dat de fiets van 
uw kind in orde is? Op onze website onder NIEUWS staat een handige checklist. 
Helaas hebben tot nu toe maar 4 van de 169 gezinnen aangegeven te willen helpen bij de 
fietscontrole. Dat is teleurstellend en volstrekt onvoldoende om de fietscontrole door te kunnen 
laten gaan. Vindt u de veiligheid van de kinderen ook zo belangrijk? 
Meld u zich dan aan via janthies@primah.org  
Alvast bedankt! 
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Overgang van het overblijven naar Stichting Kinderopvang Rolde 
Zoals u weet gaat de Kinderopvang Rolde met ingang van januari 2018 het overblijven op school voor 
haar rekening nemen. 
Begin november ontvangen alle ouders/verzorgers informatie van de Kinderopvang over de 
aanmeldingsprocedure van het overblijven op school en wat de kosten zijn. 
Nadere informatie volgt.  
 

Interne Vertrouwenspersoon op bezoek  
Op onze school is Harriët van den Heuvel de interne vertrouwenspersoon.   

Zij is beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel die, als zij niet bij de groepsleerkracht, intern 
begeleider of directie terecht kunnen/willen, behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek.  
De interne vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt met de betrokkene welke 
stappen kunnen worden ondernomen.  
Elk schooljaar brengt de interne vertrouwens- persoon een bezoekje aan alle groepen.  
Deze bezoekjes vinden in de periode van oktober tot januari plaats. 
Meer informatie over de interne – en externe vertrouwenspersoon is te vinden in de schoolgids op 
de website. 
 

Juf Agnes Schagen nieuw op school 
Sinds 18 oktober werkt Agnes Schagen twee ochtenden in de week op school als onderwijsassistente. 
Juf Agnes begeleidt individuele kinderen of groepjes kinderen. We wensen Agnes veel succes! 
 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 1 november. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind morgen geen gel en/of 
vlechten in het haar heeft. 
 

Lampionlampje mee naar school 
Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 3 november een lampionlampje, voorzien van naam en goed werken-
de batterijen, mee naar school geven? 
 

Lampionnenshow 
U bent van harte welkom om de door de kinderen gemaakte lampionnen te komen bewonderen op 
donderdag 9 november.  
In verband met de veiligheid is het alleen mogelijk leerlingen van de Jan Thiesschool en hun 
ouders/verzorgers toe te laten. Gezien het groot aantal personen dat de lampionnen-show zal 
bezoeken gebeurt dit, vanwege de veiligheid, in twee groepen. De leerkrachten zijn in de groepen 
aanwezig, dus u bent deze avond zelf verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind(eren).  
School open voor gezinnen waarvan de achternaam van de leerling begint met: 
M t/m Z :  18.00 – 18.30 uur                   A t/m L:     18.30 – 19.00 uur  

Naar Hendrik Kok 
Vrijdag 10 november brengen de leerlingen van groep 7a en 7b een bezoek aan Hendrik Kok. 
 Zij verrassen de bewoners met Sint Maarten liedjes en laten hen ‘ervaren’ hoe de lampionnen er uit 
‘zien’. 
 

Spreekuur GGD – afdeling Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdverpleegkundige van de GGD – afdeling Jeugdgezondheidszorg heeft dinsdagochtend  
28 november spreekuur op school.  
Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden op onze website onder Informatie. 
 

 



Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
Na de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging ontvangt u een gezamenlijke factuur van 
school en de Oudervereniging.  Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst, Lentefeest, 
sportdagen en alle andere festiviteiten op school betaald. 
We vragen u de factuur z.s.m. te voldoen, zodat de te maken kosten betaald kunnen worden. 

 
Vergaderingen 
06 november – Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
10 november -  Kinderraad 
 

Ruimte in je huis en hart? 
Kinderen hebben een veilige, stabiele en liefdevolle plek nodig om zich evenwichtig te kunnen 
ontwikkelen. 
Gelukkig vinden ze die doorgaans thuis. Er zijn soms situaties dat het ouders (tijdelijk) niet lukt om 
voor hun kind te zorgen. Dan is het fijn om een kind bij pleegouders onder te kunnen brengen. Voor 
kinderen in Drenthe, in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar, zoekt Yorneo voor korte of langere tijd, maar 
ook soms voor één of twee weekenden per maand een warme en passende plek. Heb jij ruimte in je 
huis en hart? 
Kijk op www.pleegouderworden.nl voor meer informatie, vraag een informatiepakket aan of kom 
naar een van onze informatiebijeenkomsten: 
- maandag 13 november, 19.30 uur in Papenvoort 
- woensdag 29 november, 9.00 uur in Gieten 
- donderdag 14 december, 19.30 uur in Papenvoort  
 

WeetThies 
- Op 23 november orgnaniseert Peers Rolde e.o. een lezing ‘Uitzonderlijke begaafdheid’ in de 

Boerhoorn. 19.00 uur Ontvangst met koffie/thee. 19.30-22.00 Lezing met documentaire. Na 
afloop is er gelegenheid tot napraten. Zie voor meer informatie www.janthiesschool.nl > 
Nieuws 

 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder de botton NIEUWS geplaatst: 

- Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
- Leden Kidsteam Aa en Hunze gezocht 
- Lezing ‘Uitzonderlijke begaafdheid’ 
- Concert Fine Arts Quartet in Rolde 

 

FotoThies 
In het fotoalbum van digiDuif zijn de afgelopen periode fotoreportages geplaatst over: 

- Kinderboekenweek – Griezelen 
- creacircuit gr 3-5 
- creacircuit gr 6-8 
- gastles Stopmotion gr 5a + 6a + 6-7b 
- Davinci gastles - Jagers en Verzamelaars gr 4a 
- Davinci gastles - Bomen en de microscoop 
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 Agenda 
31 okt kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies 

01 nov LOT-controle  

03 nov lampionnen lampje meenemen 

06 nov Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 

07 nov open les gr 3a + 3b 

08 nov open les gr 4-5b 

08 nov fietscontrole 

09 nov  open les gr 4-5b 

09 nov Lampionnenshow  

10 nov bezoek Hendrik Kok  gr 7a + 7b 

10 nov Kinderraad vergadering 

13 nov open les gr 8a 

15 nov open les groepen 1-2 + 3b 

17 nov open les groepen 1-2 

21 nov open les gr 8a 

28 nov spreekuur GGD - jeugdverpleegkundige 

29 nov open les gr 8a 

 

               

        
 

 

 

Lampionnenshow 

donderdag 9 november 
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