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Nieuwe Thiessers 
Er zijn een aantal nieuwe kinderen  op school begonnen: 

 de Pinguïns: Wieger en Loïs 
 de Kangoeroes: Liht 

 de Papegaaien: Luna en Lieke 

 groep 3a: Kiara 

 groep 4a: Veerle 

 groep 5a: Jurian 

 groep 6a: Lennard en Jolein 

 groep 8b: Mads 
We wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Startweken Kanjertraining 
Alle groepen werken de eerste twee weken aan de startweken Kanjertraining. De startweken 
bevatten een aantal elementen uit de Kanjertraining, zodat er een duidelijk fundament wordt gelegd 
om in het vervolg van de lessen op voort te bouwen. 
Onderdelen van de startweken zijn o.a.: kennismaken spellen, smileyposter, uitleg petten, 
vertrouwensoefeningen, motor en benzinepomp en klassenafspraken. 

 
Pleinwacht beter herkenbaar 
Tijdens het buiten spelen dragen de leerkrachten gele hesjes. De 
kinderen zien zo snel waar de pleinwacht (juf/meester) is. Het doel is om  
het gevoel van veiligheid te vergroten.  
 

Thema groepen 1-2 
De groepen 1-2 werken tot de herfstvakantie aan het thema: Vakantie vieren wij zo! 
 

Gymnastiek groepen 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gymnastiek in de Boerhoorn. Eén keer van de eigen 
leerkracht en één keer van onze vakleerkracht. 
Nelleke Ensing heeft nog gedeeltelijk zwangerschapsverlof en daarom geeft zij tot de herfstvakantie 
alleen op dinsdagochtend les. Op vrijdag verzorgt Esther Ezinga de gymlessen. 
Het gymnastiek rooster is op onze website te vinden onder INFORMATIE > G > Gymnastiekrooster 
2018-2019.   
 

Hoofdluis controle 
Op woensdag 5 september is het Luizen Opsporings Team actief. 
Wilt u op deze dag s.v.p. uw dochter/zoon geen gel/vlechten in het haar (laten) doen. 
 

Alternatief podiumprogramma tijdens de Roldermarkt 
Het is traditie dat alle groepen zich tijdens het podiumprogramma van de Roldermarkt aan 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden presenteren. 
Als de voorbereidingstijd te kort is om een kwalitatief goed programma in te studeren, vervalt het 

 

                       
 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFoZSQ457dAhVPMewKHaxhAu4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.kanjertraining.nl/product/kanjerkrachthesje-maat-l-xl/&psig=AOvVaw3hHVh3GQTpgnByFk02u42G&ust=1536062031390623


2 

 

podiumprogramma. Ook dit schooljaar is de voorbereidingstijd (één week) te kort. Gelukkig zorgt de 
OVVR op 7 september voor een alternatief programma. 
09.00 uur groep 1-2 t/m 4                10.30 uur groep 5 t/m 8 
 

Roldermarkt 
Dinsdag 11 september is het Roldermarkt. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
De volgende vrije dagen zijn tijdens de herfstvakantie (22 t/m 26 oktober). 
 

Wilt u iets weten? Vragen stellen we op 
prijs!  
 
Spreekuur GGD afd. Jeugdgezondheidszorg 
Woensdag 12 september heeft de jeugdarts spreekuur in school van 8.30-12.00 uur. 

 
Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) 
De lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs o.l.v. Ellen Temmingh starten m.i.v. donderdag 13 
september. 
 

Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
Elke groep levert twee afgevaardigden. 
Vrijdag 14 september vindt de verkiezing van de Kinderraad plaats. Zodra de uitslag bekend is, wordt 
u daarover geïnformeerd. 
De Medezeggenschapsraad vindt de Kinderraad belangrijk en geven de leden een mooie vergader-
map en pen. 
 

Wilt u iets weten?  Vraag het gerust! 
 

 

Nieuwe opzet ouder contactmomenten 
Met ingang van het schooljaar 2018-2019 is er een nieuwe opzet voor ouder contactmomenten. 
 

1. Informatieavond of instuif 
Voor de groepen 1-2, 3 en 8 organiseren we op dinsdag 18 september een informatieavond voor 
ouders/verzorgers. Tijdens deze informatieavond maakt u kennis met de leerkracht(en), de andere 
ouders/verzorgers, het lokaal en de materialen. U krijgt informatie over het leerstofaanbod en 
eventuele bijzonderheden.   
Dinsdag 18 september 
19.00-19.45 uur  groep 1-2a+b+c  +  8a                     20.00-20.45 uur  groep 3a+b  +  8b                   
 
Voor de groepen 4 + 5 + 6 + 7 organiseren we op donderdag 20 september van 18.30-19.30 uur een 
instuif. Tijdens de instuif staat kennismaken met elkaar centraal. De kinderen van deze groepen zijn 
daarbij aanwezig. Zij stellen hun ouders/verzorgers aan de leerkracht voor en laten de materialen 
zien. 
 
Alle relevante informatie over alle groepen kunt u op onze website vinden onder > Onderwijs. 
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2. Ouder contactmomenten 
 
Groepen 1 t/m 7 
Alle ouders/verzorgers worden drie keer per schooljaar voor een oudercontactmoment uitgenodigd. 
De gesprekken duren 10 minuten. Het intekenen verloopt via digiDuif/Social Schools  
 
Het eerste ouder contactmoment van groep 5 t/m 7 (sept/okt) is het STARTGESPREK, waarbij de 
ouder de leerkracht over zijn/haar kind informeert. 
1e oudercontactmoment gr 1-7    16.10-18.00 uur            
25 september              27 september              02 oktober    
Intekenen voor het 1e oudercontactmoment is mogelijk van 5 t/m 12 september. 
 
Bij het tweede contactmoment van groep 5 t/m 7 (febr) is de leerling van gr 5 t/m 7 aanwezig. Dan 
wordt de voortgang van het KINDPLAN besproken. In het Kindplan heeft de leerling zelf een Leer- en 
een Kanjerdoel geformuleerd waaraan het werkt. 
2e oudercontactmoment gr 1-7 (gr 5 t/m 7 met leerling)    16.10-18.00 uur 
7 februari                     12 februari                 14 februari   
 
Het derde ouder contactmoment van gr 5 t/m 7 (juni/juli) is het EINDGESPREK. 
3e oudercontactmoment gr 1-7    16.10-18.00 uur 
25 juni                         27 juni                         02 juli   
 
Groep 8 
Alle gesprekken zijn op uitnodiging. 
 
1e ouder contactmoment gr 8 (sept/okt) het AANDACHTSPLAN GESPREK (data nog nader te bepalen) 
Gesprek van 15 minuten: alleen ouders 
 
Voor LWOO leerlingen (voor december)  het LWOO GESPREK (data nog nader te bepalen) 
Gesprek van 30 minuten: ouders + kind 
 
2e ouder contactmoment gr 8 (febr) het SCHOOLADVIES GESPREK  (data nog nader te bepalen) 
Gesprek van 30 minuten: ouders + kind 
 
3e ouder contactmoment gr 8 (mrt) het HEROVERWEGINGS GESPREK  (data nog nader te bepalen) 
Gesprek van 15 minuten:  ouders + kind    
 
Voor alle groepen geldt: Voor dringende zaken kunt u altijd tussentijds een afspraak maken. 

 

Wilt u iets weten? Vraag het de juiste persoon! 

 
 
Kunst- en Cultuurmenu 
In het kader van ons Kunst- en Cultuurmenu krijgen de groepen 3a + 3-4b + 4a op 19 en 26 
september een gastles Theater. 
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Ontruimingsoefening 
In de tweede schoolweek vindt een geplande ontruimingsoefening plaats. 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en vlot te verlaten. Dat wordt met alle 
kinderen geoefend.    
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 hun schoenen niet eerst 
aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school slippers/pantoffels, etc. heeft. Wilt u 
daar s.v.p. voor zorgen. 
In oktober wordt een niet geplande ontruimingsoefening gehouden. 

 
Vergaderingen  
OV                              - 24 september 
GMR                           - 27 september 
Kinderraad                - 28 september 

 
Oktobermaand – Kindermaand 
In oktober worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Op woensdag 19 september krijgen de kinderen een boekje mee naar huis met daarin alle 
activiteiten en informatie hoe de aanmelding in zijn werk gaat. 
 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is het volgende item geplaatst: 
- Cursus strip- of figuurtekenen 
 

Agenda 
03 sept eerste schooldag 

05 sept hoofdluis controle 

07 sept rapport inleveren 

07 sept alternatief podiumprogramma groep 1 t/m 8 
09.00 groepen 1 t/m 4       10.30 groepen 5 t/m 8 

11 sept vrij – Roldermarkt 

12 sept GGD Jeugdgezondheidszorg – spreekuur jeugdarts 

13 sept start GVO lessen 

15 sept verkiezing Kinderraad 

18 sept informatieavond  
19.00 groepen 1-2 a+b+c + 8a         20.00 groepen 3a+3b + 8b 

19 sept Kunstmenu gr 3a +3-4b + 4a: gastles 1 Theater 

20 sept Instuif 18.30-19.30 groepen 4 t/m 7 

24 sept vergadering OV 

25 sept 1e ouder contactmoment gr 1 t/m 7 - STARTGESPREK 

26 SEPT Kunstmenu gr 3a +3-4b + 4a: gastles 2 Theater 

27 sept 1e ouder contactmoment gr 1 t/m 7 - STARTGESPREK 

27 sept vergadering GMR 

28 sept vergdering Kinderraad 

02 okt 1e ouder contactmoment gr 1 t/m 7 – STARTGESPREK 

 
 

  Wilt u iets vragen?  De deur staat open! 
                                                                                                                 

http://www.janthiesschool.nl/

