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Nieuwe Thiessers 
In februari begint Danny in de Papegaaiengroep. Welkom!  
We wensen je een leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
Max gaat van groep 3a naar groep 4a. Veel succes! 

Op tijd op school 
We merken de laatste tijd dat er regelmatig kinderen te laat op school komen. 
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen ongestoord door kunnen 
gaan. We rekenen op uw medewerking. 
 

Open lessen  
In februari zijn er weer open lessen in diverse groepen:  
groep 4a: 07 feb (08.50-09.35) + 8 feb (08.50-09.30)  
groep 3b: 08 feb (08.50-09.30 uur) 
groep 7a: 21 feb (08.50-09.30 uur) 
 

Thema inloopavond 
Op donderdag 15 februari organiseren we van 17.30-19.30 uur een Thema inloopavond 
Op deze avond kunt u rondkijken in alle groepen en zien wat er is gemaakt door de kinderen over de 
thema’s van OgO (groep 1-2) en de methode DaVinci (groep 3-8). 
Tijdens deze avond verkopen we weer allemaal lekkernijen, dus u hoeft thuis niet te eten.  
De opbrengst komt ten bate aan de kinderen. Noteert u de datum alvast in uw agenda? 
 

Centrale Eindtoets groep 8 
Scholen zijn in Nederland verplicht om een ‘COTAN gecertificeerde’ Eindtoets af te nemen bij de 
groep 8 leerlingen. Onze school nam de afgelopen schooljaren steeds de Cito Eindtoets af. De 
ervaringen met deze toets zijn niet alleen maar positief.  
We hebben besloten dit jaar van een andere toets gebruik te maken: de IEP toets. Deze staat bekend 
als een kind vriendelijke toets, in moeilijkheid opklimmend. Bovendien kunnen de leerlingen werken 
in een werkboekje en hoeven ze de antwoorden niet meer over te zetten in schema’s.  
De MR heeft positief geadviseerd.  
De afname van de Centrale Eindtoets van groep 8 is op 17 en 18 april. 
Meer informatie over de Centrale Eindtoets IEP is te vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-
eindtoets  
 

Rookvrij schoolplein 

Heeft u ze al gezien? Op en bij school zijn twee borden ‘Rookvrij schoolplein’ opgehangen van de 
landelijk campagne ‘Een rookvrije generatie’. 
 

 

 

                       
 

 

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Subsidie Impuls Muziekonderwijs 
Dit schooljaar bekostigt Euterpe het muziekonderwijs in de groepen 4a, 4-5b en 5a. Dat vinden we 
een geweldig initiatief. Uiteraard hopen we dat dan ook veel kinderen muziek zo leuk gaan vinden 
dat zij wellicht ook een (fanfare) instrument gaan bespelen. 
We merken dat de kinderen en leerkrachten deze muzieklessen enorm waarderen. Daarom hebben 
we subsidie aangevraagd om ons muziekonderwijs een impuls te geven. De subsidie is voor drie jaar 
toegekend en daar zijn we heel blij. 
We hopen u in een volgend maandbulletin te informeren hoe ons plan eruit ziet. 
 

Kleutermaterialen weer lekker schoon 
De materialen in de groepen 1-2 worden zeer intensief gebruikt. Halverwege het schooljaar is een 
extra schoonmaakbeurt geen overbodige luxe. We doen een beroep op de ouders van de groepen 1-
2 om mee te helpen. Meer informatie volgt via digiDuif.  

 
Informatie schoolverzuim van de afdeling Leerplicht Aa en Hunze  
Waarom krijgt u deze informatie?  
 
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat meer ouders beter op de hoogte zijn van hun 
verplichtingen volgens de leerplichtwet. Wat er onder meer gebeurt, is dat sommige gezinnen nog 
voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later terugkomen. Bijvoorbeeld om files te 
voorkomen of omdat vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. Dat mag niet. U houdt zich 
dan niet aan de Leerplichtwet.  
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv horeca of agrarische sector) van de 
ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan 
zogenaamd ‘extra verlof’ worden verleend.  
 
Hiervoor gelden de volgende regels:  

 het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van 
de school;  

 er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;  
 het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode 

van maximaal tien schooldagen;  
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 
Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  

 een familiebezoek in het buitenland;  
 een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;  
 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  
 eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;  
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  
 vakantiespreiding;  
 samen reizen;  
 een verlofperiode van ouders;  
 gebruikmaking van een levensloopregeling.  

 
Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt?  
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Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, zal streng 
toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, 
moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder 
toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, kunt u huisbezoek van 
de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw 
kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, 
dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen 
misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete 
u moet betalen.  
                                                                                                                                                                               
Wilt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur terecht of contact 
opnemen met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 14 0592 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl  
 
Leerplichtambtenaren gemeente Aa en Hunze 
 

Eerste rapportage 
Donderdagmiddag 22 februari krijgen de kinderen hun eerste rapportage 
mee naar huis.  
Uiterlijk maandag 15 maart moet het rapport weer bij de leerkracht worden 
ingeleverd.  
 

Stage nieuws 

De komende periode lopen diverse studenten van de PABO stage. 
- Esmeé Smit                groep 3a 
- Renske Riedhorst      groep n.n.b. 
- Pepijn Fledderus       groep 6a 
- Leon Davids               groep 6-7b 
We wensen alle stagiair(e)s een leerzame tijd toe. 
 

KunstKids – buitenschoolse activiteiten  
Ook dit schooljaar worden in samenwerking met het ICO weer buitenschoolse Kunst lessen 
georganiseerd.  
Voor € 10,- kunnen de kinderen na schooltijd in de Jan Thiesschool vier lessen volgen.  
Als kennismaking krijgen alle groepen eerst een introductie les op school. 
Nadere informatie over de data en de aanmelding volgt.  
De onderwerpen zijn dit schooljaar:  
groepen 1-4:  In de tuin – tekenen en schilderen 
Johan en Marie gaan in de tuin aan het werk, hoe zien ze eruit? Dit mag je zelf bedenken! 
Tijdens de workshop maak je met acrylverf op karton een schilderij van John of Marie. In de klas zijn 
voorbeelden aanwezig en de docent leert je hoe je kleuren kan mengen. 
De gastles voor de groepen 1-2 t/m 4b vindt op dinsdag 12 februari plaats 
groepen 5-8:  Dans en Hip Hop 
Lekker bewegen op muziek met dans en Hip Hop. We oefenen danspasjes en hoe je lekker vrij kunt 
bewegen op muziek. Maar het allerbelangrijkste : het gaat om het plezier! 
De gastles voor de groepen 4-5b t/m 8a vindt op donderdag 8 februari plaats. 
 

 

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
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Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van 26 februari t/m 2 maart 2018.  
Om ouders/verzorgers tegemoet te komen die graag vroeg op reis willen gaan, is op vrijdag 23 
februari voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster van toepassing. Hun schooldag is van 08.30-
14.00 uur. De kinderen eten deze dag op school en nemen hun eigen gezonde lunch mee. 
Maandag 4 maart 2018 worden alle kinderen weer op school verwacht. 

 
Schoolreizen 
De data voor de schoolreizen zijn dit schooljaar: 

groep 1-2 22 mei 

groep 3 29 mei 

groep 4 26 juni 

groep 5 26 juni 

groep 6 25 + 26 juni 

groep 7 13 t/m 15 juni 

groep 8 30 mei t/m 1 juni 

Nadere informatie volgt via digiDuif 

 
Vergaderingen 
Kinderraad   - 2 februari 
GMR    - 8 februari 

 
Betalingsherinnering 
Ouders/verzorgers die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet hebben 
voldaan, hebben onlangs een betalingsherinnering ontvangen. 
Wij hopen dat deze ouders/verzorgers snel het bedrag over maken, voor zover nog niet gedaan.  
 

 
FotoThies 
In digiDuif zijn foto’s geplaatst over: 
        -        Kleuterlezen door groep 6a 

-    Winnaars zonnebloempit wedstrijd 

-    DaVinci knutselen in de groepen 3 ‘De wereld van …….’ 

-    DaVinci knutselen groep 5a ‘Dieren’ 

-    DaVinci gastles groepen 3 ‘Hulpverleners – de politie’ 

-    Klasse!Muziek gr 4-5b 

-    DaVinci gr 7a – Vikingen 

-    Jan Thies voorleesochtend 
 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Surfsleutel, over kindvriendelijk internet 
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NieuwThies (op de website) 

- Op 11 februari organiseert de Stichting Rolder Concerten een Kindermuziek voorstelling in de 
Jacobuskerk. 

- Op 14 maart organiseert Peers Rolde e.o. een lezing over ‘Het jonge kind met een 
ontwikkelingsvoorsprong/vermoeden van (hoog-)begaafdheid. 

- Folder KunstKids Aa en Hunze, heb je ook zin in vier leuke buitenschoolse Kunst lessen? 
- PrimAH nieuwsbrief voor ouders - Plan B2 
- Concept verslag Algemene Leden Vergadering (ALV) Oudervereniging 6-11-2017 
- Verslag OV vergadering 25-9-2017 
- Huiswerkboekje 17-18 

 
 

Agenda 
1-2 febr Cito toetsweek 

02 febr schoonmaak meegeef dag kleutermaterialen gr 1-2  

02 febr vergadering Kinderraad 

07 febr open les gr 4a  

08 febr open les gr 3b  

08 febr  open les gr 4a  

08 febr gastles KunstKids - Dans en Hip Hop gr 4-5b t/m 8a  

08 febr vergadering GMR 

12 febr gastles KunstKids - Tekenen/Schilderen gr 1-2 t/m 4b 

15 febr thema inloopavond OgO en DaVinci 

21 febr open les gr 7a  

22 febr eerste rapportage mee naar huis 

23 febr continu rooster gr 5-8 (08.30-14.00 uur) 

26 febr t/m 2 mrt voorjaarsvakantie 

4 mrt  weer naar school 

 

DaVinci werkstukken in groep 5a 
 

       
 

       


