
 

Dank 
De laatste maanden van het schooljaar staan bol van de activiteiten: 60 jaar Jan Thies, schoolreizen, 
meester- en juffendag, de musical van groep 8, enz. 
Zonder uw hulp is het niet mogelijk om al deze activiteiten te organiseren. We stellen uw hulp zeer 
op prijs. DANK!!!!! 

 
Noud geboren 
Op vrijdag 22 juni is onze vakleerkracht gymnastiek Nelleke Ensing bevallen van haar tweede zoon 
NOUD. We wensen Nelleke en Jesper heel veel geluk en gezondheid met hun (tweede) zoon! 

 
Schooljaar 2018-2019 
We zijn druk met de voorbereidingen op het nieuwe schooljaar. 
Duidelijk is dat we komend schooljaar 12 groepen hebben: 1-2a  1-2b  1-2c  3a  3-4b  4a  5a 5-6b  6a   
7a  7-8b  en  8a. 
Dinsdag 10 juli ontvangt u de groepsverdeling, groepsbezetting en de namenlijsten van de groepen. 
De lokaalverdeling kunt u op deze dag ook op de website vinden. 
 

Schoolfotograaf 
Op donderdag 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. 

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

 
Meester/juffen dag 
Woensdag 4 juli vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag. De kinderen hoeven deze 
ochtend geen ‘tien uurtje’ mee te nemen. 
 

Kennismaken 
Het komende schooljaar verwelkomen we weer veel nieuwe kinderen in groep 1-2. 
Zij komen woensdag 11 juli om 11.45 uur kennismaken. 
Op woensdag 18 juli (10.30-11.00 uur) maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht, in het 
nieuwe lokaal en met wellicht nieuwe kinderen. 

 
                       
 

 



De kinderen die na de zomervakantie van een andere school nieuw in de groepen 3 t/m 8 komen, 
komen deze hele ochtend wennen.  
 

Informatie schooljaar 2018-2019 
Het is de bedoeling dat voor aanvang van het schooljaar 2018-2019 alle informatie op de website 
staat. 
 

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 
 
Margedagen 
11-09-2018                  - Roldermarkt, groep 1-8 vrij 
04-12-2018                  - Sinterklaas, continurooster (08.30-14.00 uur) groep 1-8 
21-12-2018                  - vrijdagmiddag voor Kerstvakantie, groep 5-8 vrij 
15-02-2019                  - vrijdag voor voorjaarsvakantie, continurooster (08.30-14.00) groep 5-8 
27-03-2019                  - PrimAH studiedag voor personeel, groep 1-8 vrij 
26-04-2019                  - Koningsspelen, continurooster (08.30-14.00) groep 5-8 
29-05-2019                  - plandag 2019-2020, groep 1-8 vrij 
12-07-2019                  - vrijdagmiddag voor zomervakantie, groep 5-8 vrij 
 
De margedagen zijn in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.

 
Groepen 1-2 kiezen nieuwe veerwip 
De veerwip op het kleuterplein was dringend aan vervanging toe. Op 
democratische wijze (de meeste stemmen gelden) heeft het 
overgrote deel van onze kleuters gestemd op de veerwip TWEESPAN. 
Na de zomervakantie kunnen de kinderen gebruik maken van hun 
nieuwe speelgoed. 

 
Sociaal Team Aa en Hunze wordt stichting Attenta 
Vanaf 1 juli gaat het Sociaal Team Aa en Hunze over naar stichting Attenta. 
De gemeente Aa en Hunze draagt de taken aan Attenta over, maar blijft eindverantwoordelijk en 
toetst de kwaliteit van de dienstverlening. 
Attenta is voor alle inwoners van Aa en Hunze. U kunt bij Attenta terecht voor uw vragen over 
bijvoorbeeld opvoeden, gezond ouder worden, mantelzorg en persoonlijke financiën. 
U kunt contact met Attenta opnemen via 0592 263468 en via info@stichtingattenta.nl en 
www.stichtingattenta.nl  
Attenta is in de zomerperiode (1 juli tot 1september) van maandag tot en met vrijdag telefonisch 
bereikbaar van 08.30 tot 12.00 uur en van maandag tot en met donderdag tussen 09.00-12.00 uur 
door middel van het inloopspreekuur in het gemeentehuis in Gieten. Daar heeft Attenta haar 
werkplek.  

 
MR-nieuws  
De MR heeft op 20 juni de laatste vergadering van het schooljaar 2018-2019 gehouden.    
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Het was de laatste vergadering waarbij Marcel Moerman aanwezig was. We hebben hem bedankt 
voor zijn bijdrage en verrast met een mooi boeket bloemen. Joukje Wientjes is verkozen tot nieuw lid 
van de MR-oudergeleding. Sinette Fehrman was herkiesbaar vanuit de teamgeleding, zij blijft de 
komende 3 jaar in de MR.  
  
Financiële afronding overblijf  
De MR heeft de financiële afronding van de Overblijf goedgekeurd. Woensdag 27 juni vindt de 
kascontrole plaats. Het verslag hiervan wordt vervolgens door de MR besproken in de volgende 
vergadering.  

  
Jaarplan school 2018- 2019 onderwerpen  
Een aantal onderwerpen voor het jaarplan van volgend schooljaar zijn besproken. Dit zijn o.a. de 
implementatie van de nieuwe taal/spelling methode (met evt. een vervanging van het 
ondersteuningsprogramma BLOON voor spelling), de keuze van een nieuwe methode aanvankelijk 
lezen, verdere implementatie van Plan B2 en -onder voorbehoud- het herijken van de schooltijden.  
Teamscholing zal volgend schooljaar in het kader staan van de ondersteuning van lopende en nieuwe 
trajecten zoals o.a. Da Vinci, Kanjertraining en BHV.  
  
Schooltaken team  
De verdeling van schooltaken van het team is goedgekeurd door de MR  
  
Schoolgids 2018- 2019 (procedure)  
De inhoud van de concept-schoolgids voor volgend schooljaar wordt door verschillende MR leden 
voorzien van feedback. Er wordt een verdeling gemaakt van het concept, waarbij iedereen een stuk 
leest en zijn reactie hierop geeft.   
  
60-jaar Jan Thies  
Ter ere van het 60-jarig bestaan van de Jan Thiesschool biedt de oudergeleding de school een 
ingelijste foto aan waarop het schoolgebouw uit 1958 staat.   
  
Onderzoek Trimbos Pestprotocol Kanjertraining/ mail terugkoppeling Kanjerinstituut  
Naar aanleiding van de aandacht in de media voor het onderzoek van het Trimbos instituut heeft het 
Kanjerinstituut een reactie gegeven. Het onderzoek toonde namelijk aan dat er onvoldoende 
wetenschappelijk bewijs is dat de Kanjertraining effectief werkt tegen pesten. De Kanjertraining is in 
eerste instantie geen anti-pestprogramma, maar meer als een veel breder programma dat 
handvatten geeft hoe je op een goede en respectvolle manier met elkaar om gaat.   
Mogelijk is het goed om nog eens te kijken of er een aanvullend programma gebruikt zou kunnen 
worden om hardnekkig pesten tegen te gaan. De directie neemt dit mee en komt er een volgende 
vergadering op terug.  
  
Ouderavond groep 6a  
Er is inhoudelijk gesproken over de dynamiek in groep 6a, de acties die ondernomen zijn en de extra 
ouderavond die voor die groep gehouden is. Hierin werd gesproken over hoe de groepsdynamiek 
verder verbeterd kan worden.   
Donderdag 5 juli is er een tweede avond voor de ouders van groep 6a. De directie houdt de MR op de 
hoogte.  
  
10- minutengesprekken  
Er wordt binnen het team gesproken over vorm, frequentie en inhoud van de reguliere 10-minuten 
gesprekken. Binnenkort wordt hierover een besluit genomen in het team, waarna ook de MR zal 
worden ingelicht.  
  
Evaluatie MR 2017 – 2018  
De meerderheid van de aanwezigen ervaart dat de sfeer tijdens de vergaderingen is verbeterd. Er 
heerst een basis overtuiging dat ieder MR-lid met een positieve inzet zijn of haar lidmaatschap 
inkleedt. Ouders geven aan dat zij het komende jaar nog meer als klankbord gezien zouden willen 
worden.    



  

GMR  
Er is gevraagd om de nieuwsbrief van de GMR wat meer inhoudelijk van aard te maken. Karina van 
der Heijden zal in het vervolg de GMR stukken voorzien van enkele gerichte vragen om feedback van 
de MR.   
 In de laatste GMR vergadering is besloten om de GMR volgend schooljaar in een andere vorm verder 
voort te zetten. Leerkrachten en ouders van scholen hebben zich verkiesbaar kunnen stellen voor de 
nieuwer GMR. Karina van der Heijden heeft zich voor de oudergeleding van cluster 1 (het cluster 
waarin o.a. onze school zit) verkiesbaar gesteld. 

 
Zomervakantie 
De zomervakantie begint vrijdag 20 juli om 12.00 uur. 
Maandag 3 september worden alle kinderen weer op school verwacht. 

NieuwThies 

Op onze website www.janthiesschool.nl zijn recent de volgende items geplaatst: 
- Heropening skatepark Gieten 
- De Berenkuil Omloop Grolloo - 7 juli 
- sponsoren 60 jaar Jan Thies 

 

FolderThies 
In onze FolderThies bakjes is informatie te vinden over: 
       -     De Berenkuil Omloop Grolloo - 7 juli 
 

FotoThies 
In digiDuif zijn fotoreportages geplaatst over:                                     

- de moestuin van groep 1-2 
- project ‘dode hoek’ groep 8a 
- creacircuit groep 3 t/m 8 
- verkeersles groep 3 bij de Rode Loper 
- 60 jaar Jan Thies 

  

Agenda 
27 juni kascontrole overblijven 

28 juni  schoolfotograaf 

28 juni  spreekavond 4 

28 juni GMR vergadering 

02 juli excursie groep 7a - de synagoge 

03 juli spreekavond 5 

04 juli  meester en juffen dag 

05 juli spreekuur GGD JGZ - jeugdverpleegkundige 

05 juli voorstelling Paolo de Zebratemmer groepen 1-2 

05 juli ouderavond gr 6a 

05 juli  decor knutselavond musical gr 8a 

06 juli  Olympische sportdag groep 5 en 6 

09 juli kleutermaterialen schoonmaken gr 1-2a vanaf 19.00 uur 

10 juli spreekuur GGD JGZ – jeugdarts 

10 juli kleutermaterialen schoonmaken gr 1-2b + c vanaf 18.30 uur 

11 juli kennismaken nieuwe kleuters 18-19 

12 juli 2e rapportage mee naar huis 

17 juli ’s morgens musical voor groep 1-4 
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17 juli ’s middags musical voor groep 5-7 en oud-leerlingen 

18 juli kennismaking nieuwe groep/nieuwe leerkracht(en) 

18 juli High Tea groep 8 

18 juli musical groep 8 

20 juli op de koffie bij groep 8 

20 juli uitzwaaien groep 8 

20 juli 12.00 uur zomervakantie 

3 sept 1e dag nieuwe schooljaar 

 
SPONSOREN 60 jaar Jan Thies 
Deze feestelijke dag was niet mogelijk geweest zonder de vele sponsoren die ons deze dag geholpen 
hebben. 

Allereerst willen we Jan Molenkamp, van Rolder’s Patathoes hartelijk danken voor zijn geweldige 
bijdrage. Het gratis verzorgen van de patat en frikandel voor ruim 300 kinderen. 

Het fruit hebben we gesponsord gekregen van Groentespecialist Wessel Hagels en uiteraard 

kwam het heerlijke slagroomgebak van Bakkerij Pots. 
Het ijsje hadden we deze dag te danken aan Jeroen Hummel, de vader van Veerle uit groep 4. In 
december won hij namelijk via een Facebookactie een volle ijscokar voor het 60 jubileum. Daarom 

ook onze hartelijke dank aan Jeroen Hummel en Fun & Feestverhuur Assen voor het heerlijke ijs! 
Het was fantastisch dat we alle kinderen konden voorzien van een jubileum T-shirt.  

Aaron Kuipers van Kuipers Print&Sign uit Gieten, dank voor je sponsorbijdrage en het drukken 
van de T-shirts . 
Onderstaande ondernemers hebben er voor gezorgd dat we deze dag de kinderen en het personeel 
in de kle(u)ren konden krijgen: 
 

Kraanbedrijf van Assem, Dries Rolde,  
De Lange Natuursteen, Drogisterij Etos Rolde,  

ABH Bouw Rolde, Dundis - Nijholt VOF,  
ICTaria, Groeneffectief Natuursupport!,   

Camping de Weyert, Brasserie de 3 Heeren,  
Optiek Tent, Kamps,  Stationskoffiehuis,  

H&L Bouwservice,  Chinees restaurant de Lange Muur,   
Bakkerij Pots, Cafetaria ’t Hofje,  HP&I BV,  

Speulhoes Alette Vrieling, Top Gazon,  
Woering glas en schilder, Keurslagerij Braamskamp,  

Groentespecialist Wessel Hagels,  
Centrum Mondzorg Rolde,  

Daoud Rahimi Gym, Barelds Coöp  
en Alien’s Boeketterie 

 

Onze hartelijke dank daarvoor. 
Het was een super geslaagde dag!!! 

 

 
 


