
 
 

 
Afscheid van Thiessers 
Een aantal kinderen gaat verhuizen en verlaat aan het einde van het schooljaar de Jan Thiesschool.  
We wensen Thijs (1-2c) Stan (1-2b), Dylan (5a) en Mike (5a) een leerzame en fijne tijd op hun nieuwe 
school! 
 

Afscheid personeelsleden 
Een aantal personeelsleden neemt aan het einde van het schooljaar afscheid. Dit zijn Suzan 
(vervanging gymnastiek), Roy (vervanging gymnastiek), Agnes (ondersteuning), Marcia 
(ondersteuning), Dina en Henk (schoonmaak). 
 

Afscheid Kees Epema 
Na 16 jaar als onderwijsassistent en ICT-coördinator gewerkt te 
hebben, gaat Kees Epema een andere uitdaging aan. Hij gaat in 
het bedrijfsleven als systeembeheerder aan de slag.  
Kees heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor de begeleiding 
van kinderen en innovatie op ICT-gebied. 
 
 
 
We danken alle vertrekkende collega’s ontzettend voor de prettige samenwerking en wensen hen 
heel veel werkplezier en succes op hun nieuwe school/baan. 

 
Kennismaken 
Woensdag 18 juli maken van 10.30-11.00 uur alle leerlingen kennis met hun nieuwe leerkracht(en) in 
het (mogelijk) nieuwe lokaal. 
Na de zomervakantie starten vijf nieuwe kinderen op school die instromen in de groepen 3 t/m 7. 
Zij komen woensdag 18 juli de hele ochtend alvast meelopen. 

 
Afscheidsrituelen groep 8 
Aan het einde van het schooljaar verlaten 31 leerlingen de Jan Thiesschool, omdat zij uitstromen 
naar het voortgezet onderwijs. 
Dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We organiseren de volgende afscheidsrituelen: 
- 17 juli 09.00 uur opvoering musical ‘De tent op z’n kop’ voor de groepen 1 t/m 4 
- 17 juli 13.15 uur opvoering musical ‘De tent op z’n kop’ voor de groepen 4-5 t/m 7 en oud leerlingen 
- 18 juli 13.00 uur afscheid van het personeel tijdens de High-Tea 
- 18 juli 19.30 opvoering musical ‘De tent op z’n kop’ voor ouders/verzorgers en genodigden 
- 20 juli 09.45 uur ouders/verzorgers groep 8 nemen afscheid tijdens ‘Op de koffie/thee’ 
- 20 juli 10.30 uur strooien in baskets door leerlingen groep 8 
- 20 juli 11.30 uitzwaaien groep 8 + alle andere kinderen die de school verlaten 
- 20 juli 12.00 uur persoonlijk afscheid nemen van alle leerlingen  

 
 

 
                       
 

 



Sportief succes 
Tijdens de prijsuitreiking van de Kids Run Aa en Hunze zijn drie leerlingen in de prijzen gevallen.  
Daan (gr 7) en Emma (gr 4b) behaalden de eerste prijs. Liza (7b) mocht de derde prijs in ontvangst 
nemen. Van harte gefeliciteerd!  
 

Herregistratie Drents Verkeersveiligheidslabel (DVL) 
Het Verkeers- en Vervoersberaad Drenthe heeft op 12 juli 2018 het 
kwaliteitskeurmerk van het Drents Verkeersveiligheidslabel aan onze school 
toegekend. 
We zijn tevreden dat we wederom voldoen aan alle gestelde eisen. 

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

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn recent de volgende items geplaatst: 

- De VakantieBieb 

- Taalspelletjes voor in de vakantie 

- Nieuwsbrief GMR juli 2018 

- Cursus strip- of figuurtekenen 

 
FotoThies 
In Social Schools zijn onlangs fotoreportages geplaatst over:    

- 60 jaar Jan Thiesschool 
- schoolreis gr 4 
- schoolreis gr 6 
- Meester- en juffendag 
- de Olympische sportdag gr 5 + 6 
- rondje fietsen gr 5 
- Davinci excursie gr 3 Melkwegpad - Hooghalen 

 

 
                     

http://www.janthiesschool.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.all-inbedrijfsdeurenendocking.nl/files/2017/07/Vakantie-2017.gif&imgrefurl=https://www.all-inbedrijfsdeurenendocking.nl/2017/07/28/vakantie-2017/&docid=zp4NCdYyZV9x-M&tbnid=h9wnWY9pZ4pJZM:&vet=12ahUKEwi0_4i2j6PcAhXG16QKHewrCkM4ZBAzKB0wHXoECAEQHg..i&w=277&h=190&hl=nl&bih=723&biw=1344&q=fijne vakantie wensen&ved=2ahUKEwi0_4i2j6PcAhXG16QKHewrCkM4ZBAzKB0wHXoECAEQHg&iact=mrc&uact=8

