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Nieuwe Thiessers 
In maart komen weer nieuwe kinderen op school. Benjamin bij de Pinguïns en Jorrit bij de Papegaaien. We 
wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

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 5 maart 2018 worden alle kinderen weer op school verwacht. 

 
Thema-inloopavond OgO/Davinci groot succes 
De thema-inloopavond OgO/Davinci van 15 februari was een groot succes. Vele ouders/verzorgers 
wisten de weg naar school te vinden. 
Dankzij de hulp van diverse ouders en leerlingen van groep 8a kon het restaurant worden bemand. 
Heel erg bedankt! 
In het fotoalbum van digiDuif staat een impressie van de mooie werkstukken van alle groepen. 
 
Schildersdoeken 
Elk schooljaar krijgt iedere groep van de Oudervereniging twee 
schildersdoeken. 
Binnenkort gaan de leerlingen hard aan het werk om de school     
te voorzien van nieuwe KinderKunst.  
Oudervereniging, hartelijk dank! 

 
 
Elmer, het olifantje 
Na de voorjaarsvakantie starten de groepen 1-2 met het thema 'Elmer, het olifantje'. 
Mogelijke onderwerpen zijn: olifanten, de omgeving waarin de olifant leeft, kleuren, vormen, anders 
zijn, de dierentuin, enz. 
 

Open lessen  
In maart zijn er weer open lessen.  
groepen 1-2: 05 + 09 mrt (08.30-09.15)  
groep 4a:       09 mrt (08.50-09.35 uur) 
 

Spreekuur JGZ 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
05 maart  - jeugdarts 
12 maart - jeugdverpleegkundige 
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LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 7 maart. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij vragen u er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of vlechten in het 
haar heeft.  
 

Drènts veurlezen 
Woensdag 14 maart wordt in alle groepen in het Drents voorgelezen. 
 

Voorleeskampioen Aa en Hunze 
Op woensdagmiddag 14 maart vertegenwoordigt Abi uit groep 8a onze school tijdens de plaatselijke 
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Wordt Abi de voorleeskampioen van Aa en Hunze? 
Veel succes! 

 
Op excursie naar de burgemeester 
In het kader van DaVinci brengen de groepen 3 op vrijdag 16 maart een bezoek aan burgemeester 
van Dijk in het gemeentehuis. 
 

Rapport inleveren 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport van uw kind(eren) uiterlijk vrijdag 16 maart wordt ingeleverd bij 
de groepsleerkracht? 
 

Lentefeest 
Op woensdag 21 maart vieren we het Lentefeest. De groepen 1-2, 3-4 en 5-8 hebben een eigen 
activiteit. Meer informatie volgt via digiDuif. 
 

BHV-nascholing 
Op 28 maart krijgen onze Bedrijfshulpverleners nascholing levensreddende handelingen en kleine 
ongelukken. 
 

Verkeerseducatie 
Donderdag 29 maart gaan de groepen 4a en 4-5b in school naar de voorstelling Verkeersplaneet. 

 
Kunstmenu  
Deze maand vinden in het kader van het Kunstmenu diverse activiteiten plaats. 
groepen 1-2:                drie gastlessen Sweep Dreams (Twee wereldvegers vegen de wereld schoon) 
groepen 3 t/m 4-5b:   twee gastlessen Het Jaor Deur (Met Drentse Kinderliedties) + Het Jaor Deur  
                                       Metzing concert in Gieten 
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Vergaderingen 

Verkeersouders  - 07 maart 
Kinderraad                       - 23 maart 
 

Stagiair(e)s 
Inmiddels is Renske Riedhorst met haar stage in groep 5a gestart. Veel succes! 
 

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 Johan of Marie. In de klas zijn 
voorbeelden aanwezig en de docent leert je hoe je kleuren kan mengen. 
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! 
Alle kinderen hebben de folder mee naar huis gekregen. 
 

 
 

MR-nieuws 
De afgelopen MR-vergadering zijn, in aanwezigheid van Saakje Berkenbosch (directeur-bestuurder 
van Stichting PrimAH) een aantal actuele thema’s en ontwikkelingen met elkaar besproken. Uiteraard 
zijn we daarbij niet voorbij gegaan aan de onvrede over werkdruk en salaris, die momenteel bestaat 
bij docenten in het basisonderwijs. Onvrede die ook door docenten en oudergeleding MR van de Jan 
Thies school wordt onderschreven. Belangrijk daarbij is dat wij ons grote zorgen maken over de 
moeite die het kost om invallers te vinden bij ziekte. De staking van afgelopen woensdag 14 februari 
was nodig om uiting te geven aan de onvrede. Wij hopen daarbij op uw begrip en steun!  
 
Naast het bespreken van de actualiteit hebben we in de afgelopen MR vergadering (29 januari) de 
volgende zaken op de agenda gehad: 
 
Begroting Jan Thies, begroting MR en schooljaarverslag vastgesteld. De begrotingen van Jan Thies 
en de MR zijn beide vastgesteld. Uit de stukken en toelichting van directeur Henk Norbart op de 
begroting van Jan Thies en de toelichting van penningmeester Marcel Heus op de begroting van de 
MR blijkt dat de omvang van beide begrotingen en daarmee ook de vrij in te vullen ruimte vrij 
beperkt is.  

 
Voor het schooljaarverslag, waarin steeds meer SMART wordt aangegeven hoe de school waaraan en 
waarom aan werkt, geldt eveneens dat deze na aanpassingen op basis van opmerkingen uit de vorige 
vergadering wordt vastgesteld  
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Nieuwe Centrale Eindtoets 
De docenten op school hebben aangegeven voor dit schooljaar te willen kiezen voor de IEP Eindtoets 
https://www.toets.nl/veelgestelde-vragen-iep-eindtoets in plaats van de tot vorig jaar gehanteerde 
Cito Eindtoets. Belangrijke reden hiervoor is dat met name de taligheid van de Cito als een (groot) 
nadeel wordt beschouwd. Als MR kunnen we ons prima vinden in het voorstel. Het voorstel wordt 
dan ook goedgekeurd.  

 
Nieuwe werkwijze zorg (monitoring ontwikkeling leerling) 
Op onze school wordt, net als op de andere scholen van Stichting PrimAH, een nieuw 
zorgadministratiesysteem ingevoerd. Doel van deze nieuwe werkwijze is enerzijds om de 
administratieve werkdruk voor leerkrachten te verminderen en anderzijds om de zorg voor de 
leerlingen te verbeteren. De administratieve werkdruk wordt verminderd doordat nog slechts op één 
plek, kernachtiger,  genoteerd hoeft te worden. De zorg voor de leerlingen wordt verbeterd omdat 
meer kan worden gefocust op leerstofinhoudelijke doelen. Eerder werd meer gedacht in een 
(algemene) groei van vaardigheidsscores (bv. van Cito D- niveau naar C- niveau), nu wordt dit (nog 
meer) geconcretiseerd in concrete, meetbare handelingsplannen (bv. het kind moet leren over het 
tiental heen te rekenen).  De nieuwe werkwijze wordt enthousiast ontvangen door MR.  

 
De ontwikkeling rondom ‘Andere schooltijden’ 
Samen met de andere scholen binnen de stichting PrimAH is er een werkgroep actief die dit thema 
onderzoekt en bespreekt. De afgelopen MR vergaderingen zijn wij door directeur Henk Norbart over 
de vorderingen bijgepraat. Het stappenplan voor (eventuele) nieuwe schooltijden is als volgt: 
draagvlak peiling leerkrachtenteam –bespreken MR – behoeftepeiling ouders - informatieavond.  In 
MR worden we in de eerstvolgende vergadering van begin april over vorderingen en stand van zaken 
geïnformeerd.  
 

NieuwThies (Nieuws op de website) 

- De OVVR organiseert op 25 maart de Palmpasenoptocht, gevolgd door het eieren zoeken bij 
de zandverstuiving. Wil je meedoen? Mail dan naar: palmpasen@ovvr.nl  

- De OVVR organiseert op 30 maart de Kids Playbackshow in de feesttent. Wil je meedoen? 
Geef je dan op d.m.v. het oranje formulier in de bakjes of mail: playbackshow@ovvr.nl  

- Woensdag 14 maart: lezing in de Boerhoorn over ‘het jonge kind met een 
ontwikkelingsvoorsprong – vermoeden van (hoog)begaafdheid’ 

- In de voorjaarsvakantie organiseren de sportcombi’s op 25 en 27 februari het Springkussen 
Feest. Kijk voor meer informatie onder NIEUWS op www.janthiesschool.nl   

 

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

- Aanmeldformulier OVVR Palmpasenoptocht 

- Aanmeldformulier OVVR Kids Playbackshow 

- KunstKids – buitenschoolse Kunstlessen 

 
FotoThies 
In digiDuif zijn onlangs foto’s geplaatst over: 

- OgO gastles gr 1-2 – de Steward 

- De oma van Pascal leest voor in gr 3b 

- KunstKids gastles gr 6-7b + 7a + 8a Hip Hop en Dans 

- Thema-inloopavond OgO/Davinci 

 

https://www.toets.nl/veelgestelde-vragen-iep-eindtoets
mailto:palmpasen@ovvr.nl
mailto:playbackshow@ovvr.nl
http://www.janthiesschool.nl/
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Agenda 

 

26 febr t/m 2 maart voorjaarsvakantie 

05 maart open les groepen 1-2 

05 maart spreekuur GGD - jeugdarts 

07 maart LOT controle 

07 maart bijeenkomst verkeersouders Gieten 

08 maart Kunstmenu gastles 1 groepen 1-2: Sweep Dreams  

09 maart open les groep 1-2 

09 maart open les groep 4a 

12 maart spreekuur GGD - jeugdverpleegkundige 

13 maart Kunstmenu gastles 1 gr 3a t/m 4-5b: Het Jaor Deur 

14 maart Drènts veurlezen in alle groepen 

14 maart gemeentelijke voorronde Nationale voorleeswedstrijd 

15 maart gastles 2 groepen 1-2: Sweep Dreams 

16 maart groepen 3 op bezoek bij burgemeester van Dijk 

16 maart rapport inleveren 

20 maart Kunstmenu gastles 2 gr 3a t/m 4-5b: Het Jaor Deur 

21 maart Lentefeest 

22 maart Kunstmenu gastles 3 groepen 1-2: Sweep Dreams 

23 maart vergadering Kinderraad 

28 maart Kunstmenu concert Het Jaor Deur in Gieten gr 3a t/m 4-5b 

29 maart verkeersvoorstelling gr 4a en 4-5b de Verkeersplaneet 

30 maart Goede Vrijdag – alle kinderen vrij 

 

OgO/Davinci werkstukken 

          
 

          
                   


