
 
Nieuwe Thiessers 
In de maand november starten weer nieuwe kinderen op school. 
Koen begint bij de Pinguïns, Teun bij de Papegaaien en Suus in groep 4a. 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 

Uitkomst herijken schooltijden 
In ons Schoolplan 2015-2019 is opgenomen dat er gedurende deze periode onderzocht wordt of de school 
wil overstappen naar een continurooster. De uitkomst van het besluitvormingsproces is dat de school niet 
overstapt naar een continurooster. Dat betekent dat de huidige schooltijden blijven zoals ze nu zijn. In de 
mailing van maandag 29 oktober bent u geïnformeerd hoe het besluit tot stand is gekomen is en wat de 
redenen daarvoor zijn. 

Privacy en extern beeldmateriaal 
Stichting PrimAH is druk bezig om te anticiperen op de wet AVG (privacy wetgeving). Daarom is het 
van belang dat we van elke leerling weten of hun afbeelding extern gepubliceerd mag worden. Op 
dinsdag 30 oktober krijgt u daarover informatie en een invulformulier waarop u per kind voor diverse 
categorieën kunt aangeven of u wel of geen toestemming geeft voor externe publicatie. 
Het is van belang dat we van elke leerling een invulformulier retour krijgen. 
U heeft altijd de gelegenheid uw keuze aan te passen. 
 

Chrome-books en Chrome-tablets 
Alle scholen van stichting PrimAH krijgen Chrome-tablets (gr 1-2) en Chrome-books (gr 3 t/m 8), 
omdat de huidige werkstations zijn afgeschreven. 
Als de uitlevering volgens plan verloopt worden ze in november geleverd en in gebruik genomen. 
We zijn hier erg blij mee.  

 
Vakleerkracht gymnastiek. 
Na de herfstvakantie hervat onze vakleerkracht Nelleke Ensing haar werkzaamheden weer volledig. 
De groepen 3 t/m 8 krijgen dan weer van haar gymles op dinsdagochtend en vrijdag. 
We danken Esther Ezinga voor de prettige wijze waarop ze de vervanging op vrijdag voor haar 
rekening heeft genomen. 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
Op maandag 5 november om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging.  
Tijdens deze avond legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar, worden de klassenouders officieel geïnstalleerd en de begroting voor het schooljaar 
2018/2019 vastgesteld. Tevens vindt er een bestuurswisseling plaats. 
Alle vergaderstukken komen op de website onder Organisatie > Oudervereniging > ALV.   
Mocht u willen komen op de ALV, dan graag aanmelden via de secretaris van de OV: 
eline642@hotmail.com   
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 5 november!  
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Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
Na de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging ontvangt u een gezamenlijke factuur van 
school en de Oudervereniging.  Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, 
sportdagen en alle andere festiviteiten betaald. 
We vragen u de factuur z.s.m. te voldoen, zodat de te maken kosten betaald kunnen worden. 

 
Nieuw thema groepen 1-2 
De groepen 1-2 werken tussen de herfst- en de kerstvakantie aan het thema ‘Ik hou van Holland’.  
In dit thema worden Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst verwerkt. 

 
Ondersteuning 
Gedurende de schoolweek zijn diverse collega’s actief in het extra begeleiden van leerlingen of 
groepjes leerlingen binnen of buiten de eigen groep. 
De begeleiding vindt altijd plaats onder de verantwoordelijkheid van de eigen groepsleerkracht. 

Bertha Krol ma t/m vr 

Harry Martens di, wo om de week, do-mo 

Joke Blaauw wo 

Hilde Hendriks vr 

Marcia van Dijk als er geen invalwerk is op di + wo + do 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 31 oktober. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind die morgen geen gel 
en/of vlechten in het haar heeft. 
 

Lampionlampje mee naar school 
Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 2 november een lampionlampje, voorzien van naam en goed 
werkende batterijen, mee naar school geven? 
 

Lampionnenshow 
U bent van harte welkom om de door de kinderen gemaakte lampionnen te komen bewonderen op 
donderdag 8 november.  
Gezien het groot aantal personen dat de lampionnenshow zal bezoeken gebeurt dit, vanwege de 
veiligheid, in twee groepen. De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig, dus u bent deze avond zelf 
verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind(eren).  
School open voor gezinnen waarvan de achternaam van de leerling begint met: 
A t/m L :  18.00 – 18.30 uur                   M t/m Z:     18.30 – 19.00 uur  
 

Lampionnetje lopen 
Dit jaar valt 11 november op een zondag. School geeft geen advies op welke dag het lampionnetje 
lopen plaatsvindt. Dat laten we graag aan u zelf over. 

 
Naar Hendrik Kok 
Vrijdag 9 november brengen de leerlingen van groep 7a en 7-8b een bezoek aan Hendrik Kok. 
 Zij verrassen de bewoners met Sint Maarten liedjes en laten hen ‘ervaren’ hoe de lampionnen er uit 
‘zien’. 
 

Sinterklaasfeest  
Dinsdag 27 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 op school hun schoen zetten. Ze hoeven 
hiervoor geen schoen van huis mee te nemen.  



Woensdag 28 november gaan we met alle kinderen tegelijk kijken of Sint en zijn Pieten zijn geweest.  
 
Dinsdag 4 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten. Die dag hebben we een 
continurooster van 8.20 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen deze dag met de leerkrachten in de klas. 
Verdere informatie volgt nog. 
 

Interne Vertrouwenspersoon op bezoek  
Harriët van den Heuvel (groep 8a) is onze interne vertrouwenspersoon.   

Zij is buiten lestijd beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel, als zij niet bij de 
groepsleerkracht, intern begeleider of directie terecht kunnen/willen en behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek.  

De interne vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en bespreekt met de betrokkene welke 
stappen ondernomen kunnen worden.  

Elk schooljaar brengt de interne vertrouwenspersoon een bezoekje aan alle groepen. Deze bezoekjes 
vinden in de periode van oktober tot januari plaats. 

Meer informatie over de interne – en externe vertrouwenspersoon is te vinden in de schoolgids op 
de website. 

 
Nieuw speeltoestel kleuterplein 
In de herfstvakantie is op het kleuterplein een 
nieuwe speeltoestel geplaatst. 
De veerwip ‘Tweespan’ is door de kinderen eind 
vorig schooljaar zelf uitgekozen. 
Veel speelplezier! 
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
Op 1 oktober was de eerste vergadering van de MR van dit schooljaar in de nieuwe samenstelling.  
Er werd stilgestaan bij het vertrek van Marcel Moerman en Joukje Wientjes is verwelkomd als nieuw 
lid van de oudergeleding.   
Naast de personele wisseling zijn er in de vergadering een aantal zaken besproken zoals de 
veranderde opzet van de 10-minuten gesprekken en de schoolgids 2018-2019.  
De  MR is tijdens de vergadering bijgepraat over de stand van zaken aangaande het herijken van de 
schooltijden. In het team is lang en uitgebreid gesproken en nagedacht over de wenselijkheid en de 
mogelijkheden van een continurooster in de vorm van een 5- gelijke dagen model (de enige vorm 
waarin een continurooster binnen de Stichting PrimAH mogelijk is). Leerkrachten geven aan dat het 
een zeer uitgebreid en zorgvuldig proces is geweest, dat iedereen erg aan het hart ging. De conclusie 
is uiteindelijk dat er op het moment onvoldoende draagvlak is onder het personeel om de 
schooltijden te veranderen.  
De oudergeleding betreurt de uitkomst, maar respecteert het besluit van het team,  dat zorgvuldig 
tot stand is gekomen.  
Een ander agendapunt dat besproken is, is de invoering van de taalmethode STAAL.  
De nieuwe taal- en spellingmethode voor de groepen 4 t/m 8 wordt als zeer positief ervaren door 
zowel leerkrachten als leerlingen. Taal en spelling worden geïntegreerd behandeld naar aanleiding 
van een actueel thema. Er zijn wisselende werkvormen, veel mogelijkheid tot herhaling en ook 
worden verschillende presentatiemanieren gebruikt, waardoor wellicht in de toekomst de 
traditionele spreekbeurten kunnen komen te vervallen. 
 
 De volgende vergadering is 21 november .  

 



Kwaliteitsimpuls muziek 
Dit schooljaar starten we met het traject om de kwaliteit van ons muziekonderwijs te verhogen. 
Hiervoor is subsidie verkregen via de Impuls muziek regeling. Onder begeleiding van en met het ICO 
vindt het traject plaats. Een van de onderdelen is dat alle groepen dit schooljaar vijf keer een gastles 
muziek krijgen van Durk Dikland. Hij gebruikt daar o.a. onze nieuwe lesmethode ‘Eigenwijs digitaal’ 
bij. 

 
Creacircuit 
Voor de groepen 3 t/m 8 organiseren we op woensdag 21 november een creacircuit.  

 
Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdarts van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg heeft woensdagochtend 07 november 
spreekuur op school.  
Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden op onze website onder Informatie. 

 
Preventief Geneeskundig Onderzoek 
De GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg organiseert voor alle leerlingen van groep 7 het Preventief 
Geneeskundig Onderzoek. Alle ouders van groep 7 zijn hierover geïnformeerd. 

 
Vergaderingen 
01 november  -  GMR vergadering 
02 november  -  Kinderraad 
05 november  -  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
05 november -  OV vergadering 
 

 
FolderThies 

- Muziekles voor kinderen! Aanmelden kan door de folder in te vullen en te mailen naar 
jeugdcommissie@euterpe-rolde.nl 

- Ouder & kind Bowlingtoernooi. Ieder team bestaat uit 2 personen. Aanmelden voor 10 
november via secretariaat@bowlingverenigingrolde.nl 

- Muziek op schoot. Cursus voor baby’s en peuters tot 4 jaar. Opgave bij 
greetpolman@muziekopschoot.net 
 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder de button NIEUWS geplaatst: 

- Symfonica in D – 3 november 2018 Hou je van zingen? Bespeel je een instrument? Doe mee 
met de Symfonica in D! De provinciale Jeugdorkestdag voor musici, zangers en zangeressen. 

En onder de button ORGANISATIE is geplaatst: 
- Notulen OV 18-6-2018 
- Notulen MR 20-6-2018 
- Notulen Kinderraad 18-9-2018  
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FotoThies 
In het fotoalbum van DigiDuif zijn de afgelopen periode fotoreportages geplaatst over: 

- Gastles blaasinstrumenten groepen 5 + 6 
- Gastles slaginstrumenten (djembé) groepen 7 + 8 
- Kinderboekenweek vriendjes speurtocht 
- Start Kinderboekenweek 
- Lancering raketten groep 7a 
- Spelen op de zandverstuiving groep 3-4b 
- Fietsenkeuring gr 3-8 

 

Agenda 
30 okt kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies 

31 okt LOT-controle  

31 okt gastles muziek gr 1-2 a+b+c en 3a 

01 nov GGD - Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

01 nov GMR-vergadering 

02 nov vergadering Kinderraad 

02 nov lampionlampje meenemen 

05 nov Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 

05 nov OV vergadering 

06 nov GGD – Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

07 nov spreekuur GGD - JGZ jeugdarts 

08 nov Lampionnenshow  

09 nov bezoek Hendrik Kok  gr 7a + 7-8b 

14 nov gastles muziek gr 3-4b + 4a + 5a + 5-6b 

20 nov introductie bezoek bibliotheek gr 5a + 5-6b + 6a 

21 nov creacircuit groep 3 t/m 8 

28 nov gastles muziek gr 6a + 7a = 7-8b + 8a 
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