
 

Nieuwe Thiessers 
In de maand mei komen een aantal nieuwe leerlingen op school.  
Bij de Pinguïns beginnen Floran en Job, bij de Kangoeroes Stan en bij de Papegaaien Philip. 
In groep 4a begint Jamie. 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Koningsspelen groot succes 
De Koningsspelen van de groepen 1 t/m 4 waren een groot succes. Na de gezamenlijke opening met zang 
en dans konden de kinderen, dankzij de hulp van vele vaders/moeders, genieten van sportieve activiteiten 
en een Koningsbroodmaaltijd. Heel erg bedankt voor alle hulp! 
 
Resterende vrije dagen dit schooljaar 

meivakantie - 27 april t/m 11 mei 
Pinksteren - 21 mei 
studiedag personeel  - 6 juni (Attentie, gewijzigde datum!) 
zomervakantie - 20 juli (vanaf  12.00 u) t/m 31 augustus 

    

Datum studiedag personeel gewijzigd 
Door omstandigheden is de studiedag van het personeel verplaatst naar woensdag 6 juni. Excuses voor het 
ongemak. 
 

Schooljaar 2018-2019 
Achter de schermen zijn we  al druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar  2018-2019. In het 
nieuwe schooljaar hebben we evenveel groepen als in het huidige schooljaar (12). 
Hoe de groepen worden verdeeld is nog niet definitief vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval dat er een 
wijziging gaat plaatsvinden. De ouders van deze groepen worden t.z.t. uitgenodigd voor een ouderavond. 
Nadere informatie volgt. 
In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt elk schooljaar een procedure vastgesteld om de 
groepsverdeling op een zorgvuldige manier te laten verlopen. 

Schoolvoetbal 
Woensdag 25 april vindt het regionale schoolvoetbaltoernooi in Gieten plaats. Onze school neemt deel met 
een jongens- en een meisjesteam. Veel succes! 
 

Schoolhandbal 
Tijdens het Drents kampioenschap schoolhandbal heeft het jongensteam van Schoolhandbal Rolde een 
verdienstelijke derde plaats behaald. Bram (8a) werd uitgeroepen tot Drents handbaltalent 2018!  
 

Nieuw thema groepen 1-2 
Na de meivakantie starten alle groepen 1-2 met hun nieuwe thema: ‘Feest met de Kleurenkaravaan’. 
 

 

 
                       
 

 



Scholing 
De leerkrachten van de groepen 1-2 volgen de scholing ‘Met stappen vooruit’ (rekenactiviteiten). 
Onze BHV-ers hebben de afgelopen periode de nascholing Levensreddende Handelingen & AED en Brand 
en Ontruiming gevolgd.   
Gert Kruize (6a) en Sabine Jansen (3b en 7a) zijn gestart met de basisopleiding Kanjertraining. 
Hilly Lubbers (3b) en Hilde Hendriks (6-7b en 8a) zijn gestart met de Kanjercoördinator opleiding. 
Marjan Venema (1-2b en 1-2c) volgt de opleiding voor school coördinator begaafdheid. 
 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 16 mei. 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. 
 

Stille tocht en Dodenherdenking              
De Jan Thiesschool adopteerde in 2005 het monument op de Kerkbrink. 
Leerlingen van groep 8 lopen mee tijdens de Stille tocht op donderdag 4 mei. Tijdens de Dodenherdenking 
leggen enkele kinderen een bloemstuk bij het monument, hijsen de Nederlandse en Drentse vlag of lezen 
gedichten voor. 
 

Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op dinsdagmiddag 15 mei heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
spreekuur in school. 
 

Schoolzwemwedstrijden Aa en Hunze 

Dit jaar worden op woensdagmiddag 16 mei in zwembad ‘Het Zwanemeer’ in Gieten de 
schoolzwemwedstrijden voor alle basisscholen uit de gemeente Aa en Hunze gehouden. De organisatie is in 
handen van zzg de Boskikkers. Aanmelden kan t/m 26 april via het aanmeldformulier (zie mail) bij juf Ina (gr 
3a). 
 

Aanmelden GVO 2018-2019 

Woensdag 16 mei ontvangt u informatie over aanmelding van de lessen Godsdienstige VormingsOnderwijs 
voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2018-2019. 
U kunt uw kind tot uiterlijk woensdag 23 mei schriftelijk (voorzien van handtekening) aanmelden voor de 
lessen GVO. Aanmelden na deze datum is NIET meer mogelijk. 
NB: Elk schooljaar dient u uw kind(eren) opnieuw aan te melden. 
 

Sportdag 
Op vrijdag 18 mei is de sportdag voor de groepen 5-8. Deze dag geldt voor deze groepen een 
continurooster (8.30 – 14.00 uur). Nadere informatie volgt via de mail. 
 

Vergaderingen  
vergadering Kinderraad – vrijdag 25 mei. 

 
Facultatieve ouderavond voor groep 8a 
Op 17 en 18 april hebben de kinderen van groep 8a de Centrale Eindtoets van IEP gemaakt. 
In de loop van mei verwachten we de uitslag. Dan wordt tevens de facultatieve spreekavond voor de 
ouders van groep 8 gehouden. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders waarvan het resultaat van de 



Centrale Eindtoets aanleiding is voor een gesprek. Alleen als het resultaat van de Centrale Eindtoets hoger 
uitvalt dan het schooladvies kan de school het schooladvies heroverwegen. 
 

Kijkdag gevonden voorwerpen 
De bak met gevonden voorwerpen is inmiddels overvol. Daarom organiseren we vrijdag 25 mei een kijkdag. 
Alle gevonden voorwerpen liggen dan uitgestald. We hopen dat de spullen weer mee naar huis gaan. 
 

Schoolreizen  
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 
 

 
NieuwThies 

Op onze website zijn onlangs de volgende items geplaatst: 
- Lancering Kindpakket gemeente Aa en Hunze 
- Informatie over teken 
- Informatie over de eikenprocessierups 
- Muziekles voor kinderen bij Euterpe 

 

FotoThies 
In digiDuif zijn onlangs o.a. fotoreportages geplaatst over: 

- ’t Jaor Deur Metzingconcert 
- Praktisch en theoretisch verkeersexamen 
- Centrale Eindtoets 
- Klasse!Muziek: de houtblazers, de koperblazers, (melodisch) slagwerk 
- Excursies de Kluis 
- Koningsspelen 

 

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

- Kindpakket Aan en Hunze 
 

WeetThies 
 Op zaterdag 12 mei 2018 wordt de elfde editie gehouden van het scholen-kampioenschap  

hardlopen van de gemeente Aa en Hunze. Het sportfestijn is een onderdeel van de Run van Gieten, 
Deelname is gratis. Alle kinderen krijgen na afloop een medaille en een flesje drinken. Kinderen die 
voor 1 mei worden aangemeld, lopen met een startnummer met hun voornaam. Op  
zaterdag 12 mei kunnen kinderen zich alsnog aanmelden, maar doen dan mee met een 
startnummer zonder voornaam. Kijk voor meer informatie op www.runvangieten.nl  
 
 

http://www.runvangieten.nl/


 Bij muziekvereniging Euterpe kun je je aanmelden om een van de volgende instrumenten te leren 
bespelen: blokfluit, saxofoon, slagwerk of koperblaas instrument. Zie de folder op onze website 
www.janthiesschool.nl onder Nieuws of mail voor meer informatie naar jeugdcommissie@euterpe-
rolde.nl 

 

Agenda 
27 april t/m 11 mei meivakantie 

14 mei KunstKids Schilderen & Tekenen, les 3 

15 mei spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

16 mei LOT controle 

16 mei schoolzwemwedstrijden 

17 mei Kunstmenu Sweep Dreams groep 1-2 in de Boerhoorn 

18 mei sportdag groep 5-8 - continurooster 

21 mei 2e Pinksterdag - vrij 

22 mei schoolreis groep 1-2 

24 mei excursie groep 8 naar Westerbork 

25 mei vergadering Kinderraad 

25 mei kijkdag gevonden voorwerpen 

28 mei KunstKids Schilderen & Tekenen, les 4 

29 mei schoolreis groep 3 

30 mei t/m 1 juni schoolreis groep 8 

Klasse!Muziek gastlessen door Euterpe 
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