
 

Nieuwe Thiessers 
In maart zijn Liselotte (de Papegaaien) en Elouïse (3b) op school gekomen. 
In april beginnen vijf kinderen op school: Femke en Senn bij de Pinguïns, Giel en Hidde bij de Kangoeroes 
en Niek bij de Papegaaien. 
We wensen iedereen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool!  
 
Lerarentekort steeds groter 
Tot dit schooljaar was het een zeldzaamheid als we bij ziekte/afwezigheid van een leerkracht een 
groep niet op school konden opvangen. 
Het tekort aan inval leerkrachten is groot en wordt steeds groter. We maken ons daar erge zorgen 
over. We verwachten dat dit nog maar het begin is en dat we de komende periode vaker een beroep 
op u zullen moeten doen om uw dochter/zoon zelf op te vangen. 
Hoe is dat bij ons op school? Onderstaand overzicht beslaat de periode start schooljaar t/m 23 maart. 

groep naar huis gestuurd 5 x 

onderwijsassistent niet kunnen vervangen 4 x 

vakleerkracht gym niet kunnen vervangen 2 x 

eigen leerkrachten komen extra werken 11 x 

 
Wilt u weten hoe de situatie in heel Nederland is? Op de website www.lerarentekortisnu.nl krijgt u 
een overzicht van dit groeiende probleem. 

 
Lentefeest 
Het Lentefeest op woensdag 21 maart was een groot succes. Dankzij de hulp van vele vaders, 
moeders, opa’s en oma’s  was het een geweldige ochtend. 
Heel erg bedankt voor alle hulp! 
 

   

Geessie en Geert  
In het kader van de leerlijn Cultureel erfgoed brengen groep 5a en 5b in april een bezoek aan 
museum ‘De Kluis’ in Eext. Nadere informatie volgt via digiDuif. 

 

 
                       
 

 

http://www.lerarentekortisnu.nl/


 
Vergaderingen 
MR           - woensdag 04 april 
GMR  - donderdag 12 april 
OV  - maandag 16 april 
 

Spreekavond 3 
De 3e spreekavond van dit schooljaar vindt plaats op dinsdag 10 april.  
We vragen alle ouders twee maal per schooljaar in te tekenen (tenzij met de leerkracht andere 
afspraken zijn gemaakt). Ons systeem is daarop gebaseerd. Wanneer u meer dan twee keer intekent 
is er voor andere ouders geen mogelijkheid om twee maal in te tekenen. 
Voor groep 8 is er dit keer geen spreekavond. Alle ouders/verzorgers zijn op het adviesgesprek 
voortgezet onderwijs geweest.  
Donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli zijn de laatste spreekavonden van dit schooljaar. 
De inschrijving hiervoor wordt op hetzelfde moment geopend, zodat iedereen in de gelegenheid is in 
te tekenen.  
 

 
 
Hulpouders mee op schoolreis 
Alle ouders krijgen de gelegenheid zich aan te melden om als hulpouder mee te gaan op de 
schoolreis van hun kind. Duo-aanmeldingen zijn niet mogelijk. 
Uiteindelijk maken de leerkrachten een keuze uit het aantal aanmeldingen. 
NB: Van elk schooljaar houden we bij welke ouders mee zijn geweest. 
Zodra u een mailing met de hulpvraag heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden. 
De volgorde van de mailing is: meerdaagse schoolreizen gr 8 + 7 + 6 en daarna de overige groepen in 
volgorde van vertrekdatum. 
De data van de schoolreizen zijn: 
groep 1-2 - 22 mei 
groep 3  - 29 mei 
groep 4  - 26 juni  
groep 5  - 26 juni 
groep 6  - 25 en 26 juni 
groep 7  - 13 t/m 15 juni 
groep 8  - 30 mei t/m 1 juni 
 

Betalingsherinnering 
Wij verzoeken ouders, die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en schooljaar 2017-2018 nog 
niet hebben voldaan, dit zo spoedig mogelijk te doen.  
 

Schoolhandbal 
Het meisjes- en jongens handbalteam van schoolhandbal Rolde (met daarin kinderen van de Jan 
Thiesschool) hebben op zaterdag 24 maart meegedaan aan de regionale voorronde van het 
Nederlands kampioenschap schoolhandbal. Het meisjesteam werd verdienstelijk derde en het 
jongensteam behaalde de tweede plaats. Alleen het jongensteam is door naar de volgende ronde. 
Deze wordt op 21 april in Hoogeveen gehouden. 
Schoolhandbal Rolde wordt georganiseerd door en valt onder de verantwoordelijkheid van HV 
Unitas.  



Centrale Eindtoets  
Op 17 en 18 april wordt de Centrale Eindtoets IEP primair onderwijs in groep 8 afgenomen. 
De leerlingen worden voorbereid op de vraagstelling en werkwijze van de toets.  
Meer informatie volgt via digiDuif. 
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Als een leerling de Centrale Eindtoets beter maakt dan verwacht, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor de heroverweging. Dit gebeurt 
uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. 
Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt door de Onderwijsinspectie gebruikt om de kwaliteit 
van het onderwijs van onze school te beoordelen. 
 

BHV-scholing 
Onze school heeft negen Bedrijfs Hulp Verleners. In geval van nood komen zij in actie. Elk jaar 
worden ze bijgeschoold in Brand & Ontruiming en in Kleine ongelukken & Levensreddende 
Handelingen/AED. Op woensdagmiddag 18 april worden ze bijgeschoold. 
 

 
Verkeersexamen 
 

 
Binnenkort is het verkeersexamen van groep 8.  
Op woensdag 4 april is het praktisch verkeersexamen. 
Op donderdag 5 april volgt het theoretisch verkeersexamen.  
De oefensite van Veilig Verkeer Nederland www.veiligverkeernederland.nl/examen is nu al in de 
lucht en hier kunnen de leerlingen van groep 8 alvast oefenen.  
De verkeersdiploma’s worden door de verkeersouders uitgereikt aan de geslaagden.   
Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die ze opdoen 
als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen. U kunt een belangrijk aandeel leveren aan deze 
praktische verkeers-educatie door op zoveel mogelijk momenten met uw kind te participeren in het 
verkeer, goed voorbeeldgedrag te vertonen en uw kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.  
Uw kind heeft uw hulp nodig!  
Voor het praktisch verkeersexamen op woensdagochtend 12 april hebben wij nog een 
aantal vrijwilligers nodig die langs de fietsroute willen fungeren als controlepost. Wij doen een 
graag een beroep op u! Aanmelden kan via janthies@primah.org 
Wij wensen natuurlijk alle deelnemende leerlingen veel succes!!! 

 
Resterende vrije dagen schooljaar 2017-2018  
De resterende vrije dagen van dit schooljaar zijn: 
02 april                                           - Tweede Paasdag 
27 april t/m 11 mei  - meivakantie 
21 mei    - Tweede Pinksterdag 
27 juni    - studiedag personeel 
20 juli t/m 31 augustus   - zomervakantie 
 
 
 
 

http://www.veiligverkeernederland.nl/examen
mailto:janthies@primah.org


Koningsspelen gr 1 t/m 4 
Op vrijdagochtend 20 april organiseren we voor gr 1 t/m 4 de Koningsspelen.  
De groepen 5 t/m 8 hebben op vrijdag 18 mei hun sportdag. Op deze dag geldt een continurooster 
(08.30-14.00 uur). Nadere informatie volgt. 
In het schooljaar 2018-2019 organiseren we de Koningsspelen voor de groepen 5 t/m 8.  
 
Vakantierooster schooljaar 2018-2019 
Het vakantierooster 2018-2019 is in de GMR vastgesteld.  
herfstvakantie           -  22 t/m 26 oktober 2018 
Kerstvakantie            -  24 december 2018 t/m 04 januari 2019 
voorjaarsvakantie     -  18 februari t/m 22 februari 2019 
Pasen                          -  19 april t/m 22 april 2019  
meivakantie               -  29 april t/m 03 mei 2019 
Pinkstervakantie       - 30 mei t/m 10 juni 2019 
zomervakantie           - 15 juli t/m 23 augustus 2019 
De margedagen worden op een later moment in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.          
  

Nieuw speeltoestel 
Het houten speelhuisje op het grote plein was dringend 
aan vervanging toe.  
Op voorspraak van de Kinderraad hebben de groepen 1 
t/m 4 gestemd welk nieuwe speeltoestel zij graag wilden 
hebben. We wensen de kinderen veel speelplezier. 

 
Lancering Kindpakket Aa en Hunze 
In het kader van de campagne Kansen voor alle kinderen, heeft de gemeente Aa en Hunze met de 
partners: Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Jarige Job en 
Nationaalfonds Kinderhulp een integraal Kindpakket ontwikkeld. Daardoor is het mogelijk om 
regelingen ten behoeve van het meedoen van kinderen laagdrempelig en efficiënt aan te bieden.  
Donderdagmiddag 5 april vindt de lancering op de Jan Thiesschool plaats. Daarbij wordt de kinderen 
m.m.v. de Sportcombi’s en lokale sportverenigingen een sportief programma aangeboden.  
Nadere informatie volgt. 

 
NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn onder NIEUWS onlangs de volgende items geplaatst: 

Nieuws 
- Op zaterdag 12 mei wordt de Run van Gieten georganiseerd, die in de afgelopen vijf jaar 

telkens meer dan 1000 deelnemers op de been heeft gebracht. Elk jaar doen zo'n 500 
leerlingen van de basisscholen uit de gemeente mee. Deelname  is wederom gratis. 
Informatie: www.runvangieten.nl. 

- Doekoe Actie voor sport- en spelmaterialen bij Coöp Barelds.  
- Gratis proeflessen volgen in maart en april bij tennisvereniging Rolde. Voor inlichtingen: 

jeugdcommissie@tvrolde.nl  of kijk op de website: www.tvrolde.nl  
 

 
 
 
 
 

http://www.janthiesschool.nl/
http://www.runvangieten.nl/
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FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Surfsleutel, over kindvriendelijk internet 

- Folder creatieve lessen KunstKids, gegeven door ICO 

 
FotoThies 
In digiDuif zijn foto’s geplaatst over: 

- OGO excursie groep 1-2b – het vliegveld 
- gastles Kunstmenu groep 3a 
- Drents veurlezen 
- groep 5a zingt in de Wenning 
- groep 3 op bezoek bij de Burgemeester 
- tennis clinic groep 3 
- Lentefeest 

 

 
 
 
 

Agenda 
 

02 april Tweede Paasdag - vrij 
04 april open les groep 8 
04 april praktisch verkeersexamen groep 8 
04 april MR vergadering 
05 april theoretisch verkeersexamen groep 8 
05 april lancering Kindpakket Aa en Hunze 
09 april KunstKids schilderen en tekenen 
10 april spreekavond 3 groep 1 t/m 7 
12 april GMR vergadering 
16 april KunstKids schilderen en tekenen 
16 april OV vergadering 
17+18 april Centrale Eindtoets groep 8 
17 april excursie de Kluis groep 5b 
18 april excursie de Kluis groep 5a 
20 april sportdag gr 1 t/m 4 - de Koningsspelen 
21 april schoolhandbal - jongens schoolhandbal Rolde 
23 april spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 
23 april KunstKids schilderen en tekenen 
27 april Koningsdag - vrij 
30 april  t/m 11 mei meivakantie 
 

 

 



 


