
 

Nieuwe Thiessers 
In november zijn weer nieuwe kinderen op school gekomen: 
Joëlle en Flinn in de Kangoeroe groep (1-2b) 
Lucas en Daan in de Papegaaien groep (1-2c) 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op school toe. 
 

Zeer triest nieuws 
Vrijdag 24 november is onze oud leerling Sharon Buring overleden. Sharon was al enige tijd ernstig 
ziek en is slechts veertien jaar oud geworden.  
We herinneren ons Sharon als een ontzettend lieve en sociale leerling. Ze had een passie voor 
dansen en werd in 2014 Nederlands en Noord Nederlands Kampioen Streetdance. Ze had het talent 
om jongere kinderen op een geweldige manier te helpen.  
We wensen de Yvonne, Rick en Amber Buring ontzettend veel sterkte met dit grote verlies. 
Op de dag van de uitvaart zal de vlag van de Jan Thiesschool halfstok hangen.  
De afscheidsdienst vindt in besloten kring plaats.  
 
Organisatie overblijven gaat over naar Kinderopvang Rolde 
Zoals u weet neemt de Kinderopvang Rolde met ingang van januari 2018 de organisatie van het 
overblijven op school volledig over. 
Voor ouders die al gebruik maken van ons overblijven gaat er het e.e.a. veranderen. Zo moet u uw 
kind(eren) bij de Kinderopvang aan gaan melden en ook de bijdrage per kind per dag wordt 
gewijzigd. NB: In het kader van de Wet op de Privacy mag ons overblijven de beschikbare gegevens 
niet overdragen aan de Kinderopvang. 
Ouders die hun kind(eren) v.a. 2018 voor het eerst willen aanmelden voor het overblijven, moeten 
dat ook rechtstreeks bij de Kinderopvang gaan doen. 
Als u uw kind(eren) v.a. januari 2018 op school over wilt laten blijven, regelt u dat dus voortaan met 
de Kinderopvang. 
We hebben er alle vertrouwen in dat het overblijven op school voor de kinderen op een prettige 
wijze zal blijven verlopen. We vinden het dan ook heel fijn dat bijna alle overblijfkrachten overgaan 
naar de Kinderopvang. 
Heeft u vragen over het 'nieuwe' overblijven, dan kunt u bij de Kinderopvang terecht. 
Op onze website www.janthiesschool.nl  kunt onder de button Overblijven alle benodigde informatie 
vinden. 
 

Staakt het team van de Jan Thiesschool op 12 december? Ja, tenzij………. 
Beste ouders/verzorgers, 
Zoals u weet gebeurt er op dit moment veel in onderwijsland. Graag willen we u op de hoogte  
houden van de komende acties en waarom wij actie voeren.  
De actiegroep PO in Actie, waar inmiddels zo’n 45.000 leerkrachten bij aan zijn gesloten, heeft in  
maart 2017 een manifest opgesteld(in samenwerking met de vakbonden en de overkoepelende  
organisatie PO-raad, namens de verschillende besturen). De eisen die gesteld werden, waren 500  
miljoen voor werkdrukverlaging en 900 miljoen voor salarisverhoging.  
Op 4 oktober lekte uit dat het kabinet 500 miljoen klaar had staan voor het verlagen van de werkdruk 
in het onderwijs. Helaas bleek dit op 10 oktober in het regeerakkoord anders.  
Voor 2018 is er slechts 10 miljoen gereserveerd om de werkdruk aan te pakken. Een druppel op een 
gloeiende plaat. Het “beloofde” bedrag van 500 miljoen, blijkt in werkelijkheid 430 miljoen te zijn en 
dit volledige bedrag komt pas in 2021 beschikbaar.  Dit is in 2021 echt veel te laat, tegen die tijd 
zullen er al bijna 5000 fte tekort zijn in het onderwijs. Dat betekent dat er in 2021 zo’n 115.000 
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kinderen in Nederland zonder leerkracht zullen zitten. In 2025 zal dit getal zelfs al opgelopen zijn tot 
230.000 leerlingen. Dit is nu echter al te merken: klassen worden verdeeld of naar huis gestuurd en  
vacatures blijven lang open staan. 
De vraag voor de salarisverhoging heeft hier ook mee te maken. We zien dat er een groot verschil 
(tot ruim 20%)is tussen de salariswaardering van een leerkracht PO (primair onderwijs) en VO 
(voortgezet onderwijs). Dit, terwijl we eenzelfde hbo-opleiding hebben gevolgd en vergelijkbare 
verantwoordelijkheden en taken hebben. Dit maakt dat er op dit moment te weinig studenten  
kiezen voor het beroep leerkracht PO. Ook stappen er leerkrachten over van het PO naar het VO.  
Deze ontwikkelingen komen het lerarentekort niet ten goede.  
Er ligt hiervoor op dit moment een bedrag van 270 miljoen.  
Een vergelijking: als je bij een kloof van 900m, een brug van 270m bouwt, dan heb je niets aan de 
brug omdat je de kloof nog steeds niet over kunt steken. 900 Miljoen is het absolute minimum om de 
salarissen te repareren zodat we in de toekomst leerkrachten kunnen krijgen en collega’s die het vak 
verlaten weten te behouden.  
Nederland staat in de top tien van de landen met de beste onderwijskwaliteit wereldwijd. Door  
bovenstaande ontwikkelingen zakt dit echter in rap tempo. Daar komt nog bij, dat 1op de 4 
leerkrachten in het primair onderwijs last heeft van burn-outklachten. De gemiddelde fulltime 
leerkracht werkt bijna 1 dag per week over. Ook deze ontwikkelingen komen de kwaliteit van het  
onderwijs niet ten goede.  
Wij begrijpen dat een dag staken voor u als ouder wellicht wat ongemak kan opleveren. Deze acties  
zijn ook zeker niet bedoeld om u als ouders in een lastig parket te brengen. Het gaat ons echt om de  
toekomst van uw en onze kinderen. Het is nu of nooit, nu moeten we doorpakken! Wij hopen dan  
ook op uw steun te kunnen (blijven) rekenen. 
Op 3 november zijn er in de media nieuwe acties aangekondigd. Op het moment dat er in de week  
van 5 december géén 1,4 miljard voor het PO op tafel ligt, zullen wij op 12 december opnieuw de 
deuren sluiten en zullen wij staken voor de toekomst van het onderwijs! 
We vragen u alvast rekening te houden met de mogelijkheid om op 12 december opvang voor uw 
kind(eren) te regelen, want het team van de Jan Thiesschool staakt deze dag. 
Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u contact opnemen met de directie. 
We zullen u z.s.m. informeren of de onderwijsstaking op 12 december doorgaat. 
 

Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
U heeft een gezamenlijke factuur van school en Oudervereniging ontvangen. 
Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst en alle andere festiviteiten op school betaald. 
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u de factuur z.s.m. te voldoen. 

Bereikbaarheid 
Het komt regelmatig voor dat in geval van nood, de bereikbaarheidsgegevens niet up-to-date blijken 
te zijn. Is er de afgelopen tijd iets gewijzigd in uw situatie, wilt u dit dan doorgeven aan de 
administratie? Dit kan ook per mail: administratie.janthies@primah.org  

 

Sinterklaasfeest 
Dinsdag 28 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 5 hun schoentje zetten op school. Ze 
hoeven hiervoor geen schoen van huis mee te nemen.  
Woensdag 29 november gaan we met alle kinderen tegelijk kijken of Sint en zijn Pieten zijn geweest.  
 
Dinsdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten op school.  
Informatie die voor u belangrijk is:  

- We verwelkomen met alle kinderen Sinterklaas.  
- Alle kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht.  
- De kleuters verzamelen in de klas.  
- Groep 3 t/m 8 blijft op het schoolplein. De tassen worden daar per groep verzameld.  

mailto:administratie.janthies@primah.org


- De groepen lopen via de hoofdingang/schoolplein richting Nijlanderstraat en stellen zich daar 
aan beide kanten van de weg op. 

- Ouders graag opstellen aan de boskant achter de kinderen. 
- Wanneer de Sint gearriveerd is, lopen de kinderen achter Sint aan terug naar het plein.  

In school is er die dag een druk programma.  
’s Ochtends brengt de Sint een bezoek aan de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal. ’s Middags brengt 
de Sint een kort bezoek aan de groepen 5.  
De kinderen gaan de hele dag naar school!  
 
We wensen u alvast een fijne Sinterklaastijd.  

 
School versierd 
Diverse ouders hebben de school weer in de Sinterklaassfeer gebracht. Het ziet er heel gezellig uit. 
Dank daarvoor. 
 

Ouderhulp 
Zeer veel ouders zetten zich in om ondersteunende werkzaamheden voor school te verrichten. 
Zeker in deze periode zijn er zeer veel ouders actief. We waarderen dat zeer! 
Dankzij uw ondersteuning is het mogelijk om de leuke extra activiteiten voor de kinderen te 
organiseren. 
 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
De kinderen van groep 8a hebben samen maar liefst € 5.534,20 opgehaald voor de 
Kinderpostzegelactie. Geweldig gedaan! Met dit mooie bedrag kunnen veel kinderen geholpen 
worden. 

 

Workshop groepen 6 t/m 8:  ‘Online werken’ 
In de tweede week van december bezoekt het PrimAH ICT-team de groepen 6 t/m 8 om de kinderen 
goed om te leren gaan met de leerling omgeving in PrimAH-net. PrimAH-net is het intranet van 
Stichting PrimAH. 
Tijdens de workshop worden de volgende vragen beantwoord: 

-       Hoe moet ik inloggen? 
-       Hoe kan ik documenten maken en bewerken? 
-       Hoe sla ik mijn documenten op de juiste manier op? 
-       Hoe kan ik werken in Word Online en Power Point online? 

 

Stichting Financiën obs Jan Thies 
De Stichting Financiën obs Jan Thies – Rolde beheert de gelden van het overblijven, de schoolreizen, 
het schoolplein en de Medezeggenschapsraad. 
Dinsdag 31 oktober heeft de kascontrole van het boekjaar 2016-2017 plaatsgevonden. De conclusie 
van de controle is dat de financiën op orde zijn. 
Tijdens de MR-vergadering van 27 november is aan het bestuur van de Stichting Financiën obs Jan 
Thies décharge verleend. 
 

Vrij 
- vrijdagmiddag 22 december           - groepen 5 t/m 8 
- 25 december t/m 5 januari 2018   - Kerstvakantie 
We verwachten alle kinderen maandag 8 januari weer op school. 

 
 
 



 
 

Kerstinformatie 
Woensdag 20 december organiseren we voor alle groepen het Kerstdiner op school.  
Het Kerstdiner start voor alle groepen om 17.30 uur.  
Voor groep 1-2 t/m 4-5b is het om 19.00 uur afgelopen en voor groep 5a t/m 8a om 19.15 uur. 
Na afloop is er de mogelijkheid om met de Kerstman op de foto te gaan. 
Vrijdagmorgen 22 december vindt de Kerstviering plaats in de Jacobuskerk. Alle groepen zullen dan 
een optreden verzorgen.  
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. 
 
Nadere informatie volgt via digiDuif. 
 

 
Kinderraad 
De Kinderraad vergadert  vrijdag 15 december voor de derde keer dit schooljaar. 
De vergaderstukken (agenda en verslag) zijn te lezen op de website onder > Organisatie > Kinderraad 
> Vergaderstukken. 
In het fotoboek van de Kinderraad kunt u zien welke kinderen dit schooljaar in de Kinderraad zitting 
hebben. 
 

Voorlichting vuurwerk 
Op donderdag 7 december krijgt groep 8a voorlichting over het veilig gebruik van vuurwerk. 
Daarvoor gaan zij op ‘werkbezoek’ naar de Welkoop. De voorlichting wordt verzorgd door Annet 
Schutrup en Rika Dekker. 
 

Spreekuur JGZ 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
08 december - jeugdverpleegkundige 
18 december - jeugdarts 
 

Gladheidsbestrijding 
Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken. 
De looproute van het hek naar de deur proberen we blad- en sneeuwvrij te maken/houden. 
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd. 
De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zij iets aan het 
schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.  

Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is. 
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes. Men roept burgers op rekening te houden met de 
omstandigheden en zich daaraan aan te passen. 
Als school hebben we niet de mankracht en middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- en 
sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip.  

Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.  
 

 
 



GVO-excursie groep 8 
De leerlingen van GVO-groep 8 gaan maandagmiddag 18 december in het kader van hun ‘Jaar van de 
Wereld’, de wereld van de ouderen in. Zij verzorgen o.l.v. GVO-vakleerkracht Ellen Temmingh een 
Kerstmiddag in ‘De Wenning’ met Kerstverhalen, gedichten en muziek. 
 

Vergaderingen 
14 december: GMR  
15 december: Kinderraad 
 

WeetThies 
- Op 1 december organiseert de RAS een Lichtjes Run voor kinderen (en volwassenen). 

Zie ook www.ras-rolde.nl   
- Op 10 december organiseert De Stichting Rolder Concerten in de Jacobuskerk een 

Kerstconcert met het Roder Jongens Koor. Aanvang 15.00 uur. 
Per volwassene hebben 2 jongeren tot 16 jaar gratis toegang. 
Zie ook www.rolderconcerten.nl   

 

NieuwThies  

Op onze website www.janthiesschool.nl in onder de button NIEUWS geplaatst: 
- Heb je ruimte in je hart en in je huis. Yorneo zoekt pleegouders. 
- Nieuwsbrief van de bibliotheek: Samen Mediawijs. 
- GMR-nieuwsbrief oktober 2017 
- Lichtjes Run  
- Kerstconcert Roder Jongens Koor 

 

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

- lampionnenmiddag in groep 4a 
- lampionnenshow 
- groep 6-7b en 7a op bezoek bij Hendrik Kok 
- bibliotheekbezoek groep 6a 
- piratenfeest groep 1-2a 

 

Kalender 
1 dec Sinterklaascircuit gr 1-2 

5 dec Sinterklaasfeest 

5 dec Sinterklaascircuit gr 3 t/m 5 

7 dec voorlichting vuurwerk gr 8 

8 dec spreekuur JGZ jeugdverpleegkundige 

13 dec workshop ICT-gebruik gr 6a + 7a  

14 dec workshop ICT-gebruik gr 6-7b + 8a 

14 dec vergadering GMR 

15 dec Kerstcircuit gr 1-2 

15 dec vergadering Kinderraad 3 

18 dec spreekuur JGZ jeugdarts 

18 dec GVO-excursie gr 8 - De Wenning 

20 dec 17.30-19.00 u. Kerstdiner gr 1-2 t/m 4-5b 

20 dec 17.30-19.15 u. Kerstdiner gr 5a t/m 8 

22 dec Kerstviering met alle groepen 

22 dec ’s middag groep 5-8 vrij 

25 dec t/m 5 jan Kerstvakantie 

8 jan eerste schooldag 2018 
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