
 

Nieuwe leerlingen 
In juni komen er weer een aantal kinderen op school: bij de Pinguïns is dat Jesse. Vajèn en Mila 
komen bij de Kangoeroes, Merel bij de Papegaaien en Lucy in groep 3a. We wensen jullie een fijne en 
leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

 
Schooljaar 2018-2019 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2018-2019. 
We zijn in gesprek over de groepsverdeling, doublures, springers, verplaatsers, de samenstelling van 
de groepen en de groepsbezetting. 
Door ongelukkige aantallen moeten we komend schooljaar de groepsverdeling aanpassen. 
We gaan daar zeer zorgvuldig mee om. In de Medezeggenschapsraad is de procedure besproken. 
De ouders van de huidige groepen 2 en 3 worden daarom op maandag 11 juni op school uitgenodigd 
voor een informatie bijeenkomst. Een uitnodiging met de tijden volgt via digiDuif. 
Verder hopen we u dinsdag 10 juli via een mailing te kunnen informeren over de groepsverdeling, 
groepsbezetting en de namenlijsten van de groepen. 
 

60 jaar Jan Thies 
Op donderdag 21 juni vieren we 60 jaar Thies. De organisatie is druk bezig om er een geweldige 
feestdag van te maken. Wist u dat de Kleurenkaravaan muziek en dansles komt geven en dat we de 
dag afsluiten met een gezamenlijk optreden? 
Nadere informatie volgt. 

 
Schoolfotograaf 
Op 28 juni komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het 
fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet 
de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.   
Bewaar deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te 
maken, zodat de inlogcode en het wachtwoord bewaard blijven als de 
inlogflyer onverhoopt kwijt raakt.  
Wanneer u de schoolfoto’s bestelt, krijgt u bij een voordeel set van de 
individuele foto de klassenfoto gratis indien u dit binnen 14 dagen doet! Ook 
kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten 
plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.   
Op de foto ziet u de achtergrond van dit jaar.  
Er wordt een individuele, een broertje/zusje en een groepsfoto gemaakt. 
Het is niet mogelijk dat broertjes/zusjes die niet op school zitten mee op de foto gaan. 
De bestelling, afhandeling en betaling verloopt via internet. 
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht. 
 
 

 
 
 
 
 

      

 

                       
 

 



Schoolzwemwedstrijd in Gieten 
Woensdag 16 mei hebben weer de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen plaatsgevonden.  

Onze zwemmers waren goed in vorm, want Minke (1e), Stan (1e), Wout (1e), Rixt (1e), Anniek (1e) en 

Lieke (2e) behaalden een persoonlijke prijs. Het estafette team kon niet achterblijven en won voor de 

derde keer de 1e prijs. Geweldig gedaan allemaal!  

 

Sportdag gr 5-8 
De sportdag van de groepen 5 t/m 8 op vrijdag 18 mei was een geweldig evenement. Onder mooie 
weersomstandigheden volgden de kinderen drie workshops in de Boerhoorn, de Wenning, sportpark 
Boerbos en rondom school. 
Graag willen we iedereen bedanken die zich heeft ingezet voor het doen slagen van de sportdag. 
 

Schoolreizen  
Deze maand gaan diverse groepen op schoolreis: 
30 mei t/m 1 juni – groep 8 
13 t/m 15 juni      – groepen 7 
25 en 26 juni        – groepen 6 
26 juni                   – groepen 4 en 5 
 

Vrije dag in juni 
6 juni - plandag team, de plannen voor het schooljaar 2018-2019 worden besproken 
 

Vergaderingen  
18 juni – OV vergadering 
20 juni – MR vergadering 
22 juni – vergadering Kinderraad 
28 juni – GMR vergadering 
 

Centrale Eindtoets 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP mee naar huis 
gekregen. Ook de ‘heroverwegingsgesprekken’ zijn geweest. 
De schoolscore van 83 is ver boven de norm die de Onderwijsinspectie (79,7) aan ons stelt.  
We zijn als school dan ook zeer tevreden over het resultaat. 
 
 
 
 
 
 
 

 
MR Nieuws 
Hierbij de belangrijkste punten van de MR vergadering van 4 april 2018.  
Er is aandacht geweest voor de inzet werkdrukmiddelen voor het schooljaar 2018-2019 om de 
werkdruk op school te verminderen, hiervoor is landelijk geld beschikbaar gesteld. Vanuit de 
leerkrachten was er grote voorkeur om een extra leerkracht in te zetten met deze middelen. Een 
leerkracht is breed inzetbaar en kan op vele plekken inspringen. De MR gaat akkoord met deze 
keuze. 
Vanuit de oudergeleiding van de MR is de vraag gesteld of ouders ook (vanuit huis d.m.v. inloggen) 
kunnen meekijken in het leerlingvolgsysteem (plan B2). Om hiermee de vorderingen van de eigen 
kinderen te kunnen volgen en ook te weten aan welke doelen gewerkt wordt. De computersystemen 
staan niet toe dat er ingelogd kan worden door ouders, echter tijdens een 10 minutengesprek of 
tussentijds kan het in overleg met de leerkracht ingezien worden. 



Voor de volgende MR vergadering staat het tekort van invalkrachten/leerkrachten op de agenda. 
Deze zorgelijke situatie leeft ook onder ouders en we willen hier in gezamenlijkheid met school goed 
naar kijken om te snappen welke keuzes hier in gemaakt worden. 
We hebben ook kort stilgestaan bij de inhoudelijke vorm van de 10 minuten gesprekken, omdat hier 
nogal verschillend mee om wordt gegaan, zoals we hebben begrepen van verschillende ouders. Is het 
handig om hier inhoudelijk eenduidiger mee om te gaan? We agenderen het voor de volgende 
vergadering. 
 
MR Verkiezingen. 
Er zijn 2 ouders die zich kandidaat hebben gesteld voor de oudergeleding van de MR.  
U gaat toch ook stemmen? We rekenen op een hoge opkomst. Via de kinderen krijgt u t.z.t een 
stembiljet thuis. 
 
Tenslotte 
De oudergeleiding van de MR wil u graag als ouder nog beter vertegenwoordigen. Schroom niet om 
contact te leggen met 1 van de MR leden om uw punt naar voren te brengen. U kunt ons natuurlijk 
ook mailen. 
 
Sjoerd de Vries sjoerddevries@hotmail.com 
Marcel Moerman marcelmoerman@hotmail.com 
Karina van der Heijden domkar@home.nl 
Marcel Heus  marcel.heus@gmail.com  
 
Alvast Bedankt! 
 

Spreekavond 4 en 5 
Donderdag 28 juni en dinsdag 3 juli zijn de laatste spreekavonden van dit schooljaar.  
Intekenen is via digiDuif mogelijk van 14 t/m 21 juni. 
Er is dit keer geen spreekavond voor de groepen 8. 
Voor alle ouders/verzorgers is er een mogelijkheid om in te tekenen.  

 

 
 
 
Vakantierooster 2018-2019  
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.          

 
Dieven op dak 
Bij een inspectie van het dak is helaas geconstateerd dat al het lood van het dak is verdwenen. De 
schade is maar liefst € 35.000. Tijdens de herstelwerkzaamheden zullen de groepen weken lang last 
hebben van het verwijderen en het terugplaatsen van de kozijnen en de hak en 
sloopwerkzaamheden. Mocht u informatie hebben over de daders hebben, horen we het graag. 
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FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Ieder kind doet mee. Aanvragen van het Kindpakket, voor ouder(s) met een 
minimuminkomen.  

 

WeetThies 
De RAS organiseert voor de 6de keer de avond4daagse voor jong en oud.  
Iedereen die mee wil doen kan zich nu van tevoren opgeven en wel op 29, 30 en 31 mei van 18.00 tot 
20.00 uur bij Stationskoffiehuis, Stationsstraat 14 te Rolde. Dit om lange wachttijden op de eerste 
dag te voorkomen. Aan de deelname zijn kosten verbonden. 
Zie voor meer informatie www.ras-rolde.nl  

 

FotoThies 
In digiDuif zijn fotoreportages geplaatst over: 

- schoolhandbal jongens Rolde 3e van Drenthe 

- schoolvoetbaltoernooi 

- Dodenherdenking 4 mei Rolde 

- schoolzwemmers succesvol 

- sportdag gr 5 t/m 8 

- schoolreis gr 1-2 

- gastles muziek gr 1-2, ‘Muziek is tof’ 
 

Agenda 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 mei t/m 1 juni schoolreis groep 8 

4 t/m 15 juni Cito toetsweek groepen 3 t/m 7 

6 juni studiedag – alle leerlingen vrij 

7 juni creacircuit groepen 3 t/m 8 

8 juni dode hoek project groep 8 

11 juni screening preventief gezondheidsonderzoek 
groepen 2 

11 juni Informatiebijeenkomst groepen 2 + 3 

13 +15 juni schoolreis groepen 7 

18 juni spreekuur GGD Jeugdverpleegkundige 

18 juni  OV vergadering 

19 juni creacircuit groepen 3 t/m 8 

20 juni MR vergadering 

21 juni 60 jaar Jan Thies feestdag 

22 juni vergadering Kinderraad 

25+26 juni schoolreis groepen 6 

26 juni schoolreis groepen 4 en 5 

28 juni schoolfotograaf 

28 juni GMR vergadering 

28 juni spreekavond 4 

2 juli spreekavond 5 

http://www.ras-rolde.nl/

