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Nieuwe Thiessers 

Na de kerstvakantie komen er weer nieuwe kinderen op school.  
In de Pinguïngroep (1-2a): Torben 
In de Kangoeroegroep (1-2b): Zoë 
In de papegaaiengroep (1-2c): Daniël + Loïc 
In groep 3a: Noodee 
Mirjam gaat van groep 5a naar groep 6b. 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne, leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Kerstinformatie 
Alle kerstinformatie nog even op een rijtje: 
WOENSDAG ochtend 20 december 
’s Morgens nemen alle kinderen in een plastic tas mee (alles voorzien van naam!) voor het 
kerstdiner:  vork, mes, lepel, dessertlepel, bord, mok, plastic champagneglas, soepkom en een 
dessert schaaltje. 
WOENSDAG avond 20 december 
Voor alle groepen organiseren we het kerstdiner op school.  Dit start voor alle groepen om 17.30 uur. 
Voor groep 1 t/m 4-5b is het om 19.00 uur afgelopen en voor groep 5a t/m 8a om 19.15 uur. 
 
Na afloop van het kerstdiner kunnen de kinderen op de foto met de kerstman. Voor groep 1 t/m 4-
5b is dit van 19.00 uur t/m 19.15 uur in het wissellokaal (naast het kopieerapparaat) en voor groep 5 
t/m 8 van 19.15 t/m 19.30 uur in de hal van de school. U kunt daar zelf met uw kind naar toe gaan. 
 
Om 19.15 verzorgt het ‘Jan Thies trio’ een muzikaal optreden in de hal van de school. 
 
Vrijdagmorgen 22 december vindt de kerstviering plaats. Alle groepen zullen dan een optreden 
verzorgen in de Jacobuskerk. In verband met de beperkte ruimte kunnen hier helaas geen ouders bij 
aanwezig zijn.  
Vrijdagmiddag 22 december zijn alle kinderen vrij. 
 

Uitdelen verjaardags-/kerstkaartjes 

Met grote regelmaat delen kinderen op school de uitnodigingen voor hun verjaardagsfeestje uit. 
Helaas komt het nogal eens voor dat kinderen die niet worden uitgenodigd daar heel erg 
teleurgesteld en verdrietig over zijn. 
Dit geldt ook voor het uitdelen van kerstkaarten.  
Wij vragen daarom uw medewerking en de uitnodigingen voor verjaardagen en/of kerstkaarten niet 
op school uit de delen. Een mooi alternatief is om samen met uw kind de uitnodigingen te bezorgen! 

 
Dank voor alle hulp 

December is een zeer drukke maand op school. Sinterklaas en kerst volgen elkaar in snel tempo op. 
Om alle activiteiten mogelijk te maken is uw hulp onmisbaar. Organiseren, versieren, groepjes 
begeleiden, hand en span diensten verrichten en eten verzorgen. 
We realiseren ons dat we een groot beroep op u doen, echter zonder uw hulp is het niet mogelijk 
deze activiteiten voor de kinderen te organiseren. Wij danken u zeer voor alle hulp!  
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Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van 22 december 12.00 uur t/m 7 januari 2018.  
Maandag 8 januari 2018 worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Oude Kerstversiering naar school? 
Bent u de kerstversiering in januari zat? Bent u toe aan iets nieuws? 
Wij willen uw ‘oude’ kerstversiering graag hebben. U kunt dit maandag 8 januari inleveren bij de 
administratie. We gebruiken het dan weer om de school tijdens kerstmis 2018 mooi te versieren. 

 
Afscheid van juf Marcia 
Sinds de start van het schooljaar werkt juf Marcia in groep 7a. Zij vervangt 
meester Anne die langdurig afwezig is. Op vrijdag 22 december is de laatste 
werkdag van juf Marcia, want zij gaat met zwangerschapsverlof. We (kinderen 
en personeel) zullen uiteraard op passende wijze afscheid van haar nemen. 
Na de kerstvakantie zullen juf Sinette (ma + di) en juf Sabine ( wo t/m vr) de 
nieuwe leerkrachten van groep 7a zijn. 
 
Overblijven naar Kinderopvang 
Met ingang van januari 2018 verzorgt Kinderopvang Rolde het overblijven op school. 
Kinderen kunnen alleen overblijven als zij (op tijd) bij de Kinderopvang zijn aangemeld. 
Meer informatie over het aanmelden kunt u vinden op onze website onder de button Overblijven. 
We hebben er alle vertrouwen in een goede samenwerking met de Kinderopvang. 
 

Afscheid van ons eigen overblijven 
Na jaren zelf het overblijven op school georganiseerd te hebben, komt daar in het nieuwe jaar een 
einde aan. De afgelopen jaren hebben veel mensen zich ingezet om het overblijven op school 
mogelijk te maken. De overblijfcommissie, de overblijfcoördinator en de overblijfkrachten zorgden 
voor veilig en betaalbaar overblijven. Het was altijd prima geregeld. 
Heel erg bedankt voor jullie inzet de afgelopen jaren! We kijken met veel plezier terug op deze 
periode. 
 

Open lessen 
In januari zijn er weer open lessen in diverse groepen: 
groep 4a: 15 jan (14.30-15.15) + 17 jan (08.50-09.35) 
groep 5a: 15 jan (08.45-09.35) + 18 jan (08.50-09.35) + 19 jan (08.50-09.35) + 22 jan (08.50-09.35) +  
                  25 jan (08.50-09.35) 
groep 6a: 08 jan (13.15-14.00) + 09 jan (8.30-09.35) + 10 jan (8.50-09.35) + 11 jan (08.50-09.35) +  
                  12 jan (08.50-09.35) 
groep 6-7b: 15 jan (08.50-09.35) + 16 jan (13.15-14.00) 17 jan (11.45-12.00) + 18 jan (09.00-09.45)  
                      19 jan (09.45-10.30)  

 

 
 
LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 10 januari. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of 
vlechten in het haar heeft. 
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Cito toetsen 
In de laatste week van januari en de eerste week van februari worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito-
midden toetsen afgenomen. 
Met ingang van dit schooljaar worden geen Cito-toetsen meer bij groep 2 afgenomen. Dit geldt voor 
alle scholen van Stichting PrimAH. Het afnemen van deze manier van toetsen sluit niet aan bij de 
wijze waarop we werken. Ons OgO-leerlingvolg-systeem geeft ons de informatie die we nodig 
hebben om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen.  
In groep 3 t/m 8 nemen we Cito toetsen af voor rekenen, spelling, woordenschat, technisch en 
begrijpend lezen. Leerlingen van groep 3 maken de toets begrijpend lezen niet, omdat zij zijn nog 
volop bezig met het technisch lees proces. 
In de tweede week na de kerstvakantie worden de leerlingen voorbereid op de vraagstelling van de 
Cito toetsen.  
De toetsen worden klassikaal of in kleine groepjes afgenomen. In de groepen 3 en 4 worden de 
toetsen vraag voor vraag begeleid door de leerkracht. In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen 
zelfstandig aan de toetsen. Ieder kind krijgt de tijd die het nodig heeft om de toets te maken. 
 
Cito-toetsen gebruiken we o.a. om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en trends te 
ontdekken. Indien dit van toepassing is kunnen we besluiten om de inhoud of aanpak van ons 
leerstofaanbod aan te passen. Het monitoren van de kwaliteit is een taak van de directie en intern 
begeleider. 
 
Verschil methode toetsen en Cito toetsen 
Methode toetsen worden na elk blok of hoofdstuk afgenomen en zijn bedoeld om vast te stellen of 
uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet dan of hij/zij door 
kan gaan in de methode of dat herhaling van onderdelen wenselijk is.  
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om de schoolresultaten te vergelijken 
ten opzichte van andere scholen. 
De Cito toetsen nemen we twee maal per schooljaar af (m.u.v. begrijpend lezen, want dit wordt één 
maal afgenomen) en hebben als doel om de vaardigheden van uw kind te bepalen op basis van niet 
ingeoefende lesstof. Ook kan op deze manier bekeken worden of uw kind voldoende vooruit is 
gegaan.  
 
Meer informatie over de Cito toetsen kunt u vinden op de site van Cito en op de website van de Jan 
Thiesschool (onder Praktische informatie). 
Heeft u in algemene zin vragen over de interpretatie van de uitslag van de Cito toetsen, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 
 

 
 

Stichting Financiën obs Jan Thies 
In oktober heeft de kascontrole van Stichting Financiën obs Jan Thies – Rolde over het boekjaar 2016-
2017 plaatsgevonden. De rekeningen van de Medezeggenschapsraad, het overblijven, het 
schoolplein en de schoolreizen zijn nauwkeurig gecontroleerd. De kascontroleleden hebben daarvan 
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verslag gedaan. 
De Medezeggenschapsraad heeft daarop het bestuur van de Stichting decharge verleend over het 
boekjaar 2016-2017. 
Het bestuur van de Stichting vindt het erg belangrijk dat hun boekhouding zorgvuldig is gecontro-
leerd en zijn zeer tevreden met de uitkomst van de kascontrole. 
 

Schoolfoto’s in digiDuif bekijken 
Privacy vinden we heel belangrijk. Foto’s van schoolactiviteiten kunt u via uw account in digiDuif 
bekijken. We vragen u zorgvuldig om te gaan bij het delen van foto’s van schoolactiviteiten.  
 

Nieuwe thema groepen 1-2: ‘Ik vlieg naar ……….’ 
In januari starten de groepen 1-2 met het nieuwe thema ‘Ik vlieg naar………’. 
Bent u piloot, heeft u een drone, weet u alles van trekvogels of het weer, werkt u bij een reisbureau, 
heeft u leuke materialen, kunt u een gastles verzorgen of heeft u een suggesties voor het thema?  
We horen het graag!  
 

Intekenen spreekavond 
Donderdag 18 januari is de tweede spreekavond van dit schooljaar. Intekenen is mogelijk via digiDuif 
van 4 januari t/m 11 januari. Na deze datum is intekenen niet meer mogelijk. 
De resterende spreekavonden van dit schooljaar zijn gepland op: 10 april, 28 juni en 3 juli. 
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 vervalt de spreekavond van februari. Zij worden allemaal 
voor de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor het schooladviesgesprek. 
Tijdens de spreekavonden kunt u met de leerkracht van uw kind(eren) spreken. De procedure staat in 
de schoolgids beschreven. 
 

Interne vertrouwenspersoon op bezoek  
Jaarlijks brengt onze interne vertrouwenspersoon, Harriët van den Heuvel, een bezoek 
aan elke groep. Inmiddels heeft zij in bijna alle groepen een gesprek gehad over: Wat 
doe je als je problemen hebt, hoe los je dat op en bij wie kan je terecht. 

 
Verlof aanvragen 
Indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen (o.a. uitvaart, bruiloft, enz.) kan dat 
uitsluitend bij de directie. 
Voor een kort doktersbezoek onder schooltijd volstaat contact met de leerkracht. 
Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden op de website onder ‘praktische 
informatie’ of in de schoolgids. 
 

Directeur-bestuurder PrimAH brengt schoolbezoek 
Dinsdagochtend 30 januari brengt Saakje Berkenbosch (directeur-bestuurder van PrimAH) voor de 
tweede keer dit schooljaar een bezoek aan school. Ze laat zich dan bijpraten over de laatste 
ontwikkelingen, praat bij met het personeel en komt sfeer proeven. Dit schooljaar volgt nog een 
schoolbezoek. 

 
Vergaderingen  
Oudervereniging                  - 22 januari 
GMR + MR’en                       - 25 januari 
Medezeggenschapsraad     - 29 januari  
 

NieuwThies 
- Abi voorleeskampioen 2017-2018 
- Staking 12 december 
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FotoThies 
In het fotoalbum in digiDuif zijn fotoreportages geplaatst over: 

- Abi voorleeskampioen Jan Thiesschool  
- Sinterklaas circuit groepen 1-2 
- Sinterklaas surprises groepen 5 t/m 8 
- Sinterklaasfeest 
- Voorlichting gebruik veilig vuurwerk gr 8 
- Sneeuwpret groepen 3 
- Kerstcircuit groepen 1-2 

 

Agenda 
20 dec kerstdiner gr 1-2 t/m 4-5b  17.30-19.00 

kerstdiner gr 5a t/m 8a  17.30-19.15 

22 dec kerstviering in Jacobuskerk 

22 dec groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij 

25 dec-07 jan kerstvakantie 

08 jan 2018 weer naar school 

08 jan open les gr 6a 

08 jan inleveren ‘oude’ kerstversiering 

09 jan open les gr 6a 

10 jan  LOT controle 

10 jan open les gr 6a 

11 jan open les gr 6a 

12 jan open les gr 6a 

15 jan open les gr 4a + 5a + 6-7b  

16 jan open les gr 6-7b 

17 jan open les gr 4a + 6-7b 

18 jan open les gr 5a + 6-7b 

18 jan spreekavond 

19 jan open les gr 5a 6-7b 

22 jan t/m 2 febr Cito toets weken 

22 jan open les gr 5a 

22 jan vergadering OV 

25 jan open les gr 5a 

25 jan vergadering GMR + MR’en 

29 jan vergadering MR 

30 jan schoolbezoek directeur bestuurder PrimAH 

30 jan maandbulletin februari  
 

Het team van de Jan Thiesschool wenst u  

heel sfeervolle feestdagen en een heel bijzonder 2018! 
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