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Nieuwe Thiessers 
In de maand oktober starten nieuwe kinderen op school.  
Lieke begint bij de Papegaaien, Leon bij de Pinguïns, Thijs bij de Kangoeroes en Suus in groep 4a.  
We hopen dat jullie een fijne en leerzame tijd zullen hebben op de Jan Thiesschool! 
 

Kinderboekenweek 

 
Woensdag 3 oktober start op de JanThiesschool  de Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is 
vriendschap: Kom erbij! De Kinderboekenweek duurt t/m 14 oktober. 
 

Nieuwe taal/spelling methode gr 4 t/m 8 
Met ingang van dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 8 met de nieuwe taal/spelling methode 
STAAL. Meer informatie over STAAL kunt u vinden op onze website www.janthiesschool.nl onder 
NIEUWS. 
In verband met de implementatie van de nieuwe taal/spelling hebben de groepen 4 t/m 8 geen 
huiswerk meer van BLOON. We zoeken naar een geschikt alternatief.   
 

Kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde 
De Stichting Financien obs Jan Thies - Rolde is verantwoordelijk voor de financien van: 
- MR-gelden 
- schoolreizen (inclusief bijdrage van het Jan Thies fonds) 
- speeltoestellen schoolplein. 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het boekjaar 2017-2018 
is bijna afgesloten. 
Voor de controle van haar financiën zoekt het Stichtingbestuur twee ouders/verzorgers van school om 
deze taak te verrichten. 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat alle ouders/verzorgers van school in de gelegenheid 
gesteld moeten worden zich kandidaat te stellen voor de controle van de financiën. Uitgezonderd 
zijn leden van de MR. 
Het verdient de aanbeveling dat één van de ouders die de vorige controle heeft uitgevoerd, ook dit 
keer aanwezig is. De tijdsinvestering is ongeveer anderhalf uur. 
De controle vindt dinsdag 30 oktober v.a. 20.00 uur in school plaats. 
U kunt zich tot 8 oktober bij de directie aanmelden via directie.janthies@primah.org  
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

 
 

 

                       
 

 

http://www.janthiesschool.nl/
mailto:directie.janthies@primah.org


2 

 

Ontruimingsoefening 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en snel te verlaten. Dat is in september met 
alle kinderen geoefend: één keer aangekondigd en één keer onaangekondigd. 
Tijdens een ontruiming van de school moeten de kinderen van groep 3 t/m 8, zonder eerst hun 
schoenen aan te trekken, de school verlaten. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school 
slippers/ pantoffels heeft. Wilt u daar s.v.p. voor zorgen. 
 

Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
De nieuwe leden van Kinderraad zijn inmiddels gekozen en de eerste vergadering heeft op 28 
september plaatsgevonden. De vergaderingen staan onder leiding van Carla Greving. 
De Kinderraad heeft een eigen plek op de website onder de button Organisatie. Daar staan de namen 
van de leden van de Kinderraad vermeld en kunt u de agenda en het verslag van de vergaderingen 
vinden.  
De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Kinderraad. Elk lid heeft een mooie vergadermap en pen 
gekregen.  
 

Oudergesprekken groep 8 
Alle ouders/verzorgers van groep 8 worden voor de herfstvakantie uitgenodigd voor het 
AANDACHTSPLAN-gesprek. 
Tijdens het gesprek wordt afgestemd welk aspecten van het onderwijs (vakgebieden, werkaanpak, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, enz) de komende periode extra aandacht krijgt. 
De uitnodiging volgt via de mail. 

Impuls muziekregeling 
Dankzij de finaniële steun van de Impuls muziekregeling werken we de komende drie jaar aan het 
vergroten van de  kwaliteit van de muzieklessen. 
Alle groepen krijgen dit schooljaar vijf keer ondersteuning van Durk Dikland. Hij helpt de leerkrachten 
door het geven van voorbeeldlessen en geeft advies. In de tussenliggenperiode geven de 
leerkrachten zelf de lessen. 
Om een vast aanbod aan liedjes en oefeningen te realiseren heeft school een abonnement genomen 
op  de digitale muziekmethode ‘Eigenwijs digitaal’. 
 
Tevens krijgen alle groepen in de komende drie jaar projectlessen aangeboden. Dit schooljaar zijn de 
groepen 5 t/m 8 aan de beurt. Zij krijgen drie gastlessen: 
- groep 5a + 5-6b + 6a: blaasinstrumenten m.m.v. Euterpe op 03 + 10 + 17 oktober. 
- groep 7a + 7-8b + 8a: slaginstumenten m.m.v. Euterpe op 03 + 10 + 17 oktober. 
 
Tijdens het laatste gedeelte van de derde les worden de ouders/verzorgers van deze groepen 
uitgenodigd om een korte presentatie van het geleerde bij te wonen. De uitnodiging volgt via 
DigiDuif. 
 

Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op dinsdag 9 oktober heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
spreekuur in school. 



3 

 

Preventief Geneeskundig Ondezoek groep 7 
Tijdens de basisschoolperiode organiseert de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 
de groepen 2 en 7 het Preventief Geneeskundig Onderzoek. De kinderen worden dan gescreend door 
de assistente van de afdeling Jeugdgezondheidszorg.  
Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een digitale vragenlijst die via 
mijnkinddossier moet worden ingevuld. In deze vragenlijst vraagt de JGZ onder andere toestemming 
om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas 
gehaald door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de 
jeugdverpleegkundige. 
Op 30 oktober, 01 november en 06 november vindt het Preventief Geneeskundig Onderzoek plaats 
bij groep 7. Groep 2 is later in het schooljaar aan de beurt. 

 
Oudervereniging zoekt kascontrole lid 
Het bestuur van de Oudervereniging is dringend op zoek naar een ouder/verzorger die (samen met 
het andere lid van de kascontrolecommissie) de financiële boekhouding van het boekjaar 2017-2018 
wil controleren. 
Het bestuur van de Ouderverenigning vindt het belangrijk dat haar boekhouding streng wordt 
gecontroleerd. Is dit iets voor u? 
U kunt zich aanmelden bij Ilona Dijk, de penningmeester van de Oudervereniging, via 
ilonadijkknip@gmail.com  
 

Fietscontrole 
Op vrijdag 19 oktober organiseren de verkeersouders in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland 
de fietscontrole voor de groepen 3 t/m 8. 
We zijn op zoek naar ouders/verzorgers die ons daarbij willen helpen. Vindt u verkeersveiligheid ook 
zo belangrijk. Kunnen we op u rekenen? Aanmelden kan via administratie.janthies@primah.org  

 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 22 t/m 26 oktober. 
Maandag 29 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Vergaderingen  
MR - 01 oktober 
 

FolderThies  
- Oktobermaand -  Kindermaand.  

In oktober worden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
gratis diverse leuke activiteiten georganiseerd. 
Onder begeleiding van een betalende volwassene is het 
mogelijk deel te nemen. Reserveren is noodzakelijk. 
In het boekje en op www.kindermaand.nl staat alle 
informatie. 

 

mailto:ilonadijkknip@gmail.com
mailto:administratie.janthies@primah.org
http://www.kindermaand.nl/
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NieuwThies  
Op de website onder Nieuws zijn de volgende items geplaatst: 

- 6 oktober - Open Dag Astron Jive. Backstage in de wereld van wetenschap en techniek 
Zie voor meer informatie www.zpannendzernike.nl   

- 6 oktober - Zpannend Zernike. Bouwen aan ’s werelds grootste telescopen. 
Zie voor meer informatie www.astron.nl  of  www.jive.eu  

- STAAL, de nieuwe taal/spelling methode van de groepen 4 t/m 8. 
- 3 november - Symfonica in D. Op zaterdag 3 november kunnen kinderen die een instrument 

bespelen of van zingen houden meedoen met een fantastisch evenement: Symfonica in D.  
Er is geen instapniveau vereist. Het doel is om te ervaren hoe het is om samen muziek te 
maken op een mooi podium. Zie voor meer informatie www.symfonicaind.nl  

 
FotoThies 
In DigiDuif zijn de afgelopen periode fotoreportages geplaats over: 

- DaVinci - schatten van de aarde groep 3-4b 
- Gastles theater - groepen 3 en 4 

 
Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

01 okt MR vergadering 

02 okt START-gesprek groep 1 t/m 7 

03 okt start Kinderboekenweek: Vriendschap ‘Kom erbij’ 

03 okt gastles 1 blaasinstrumenten gr 5a + 5-6b + 6a 

03 okt gastles 1 slaginstrumenten gr 7a + 7-8b + 8a 

05 okt dag van de leerkracht 

09 okt spreekuur GGD afd jeugdgezondheidszorg -  de jeugdverpleegkundige 

10 okt gastles 2 blaasinstrumenten gr 5a + 5-6b + 6a 

10 okt gastles 2 slaginstrumenten gr 7a + 7-8b + 8a 

17 okt gastles 3 blaasinstrumenten gr 5a + 5-6b + 6a 

17 okt gastles 3 slaginstrumenten gr 7a + 7-8b + 8a 

19 okt fietscontrole 

22 t/m 26 okt herfstvakantie 

30 okt maandbulletin 

31 okt LOT controle 

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

http://www.zpannendzernike.nl/
http://www.astron.nl/
http://www.jive.eu/
http://www.symfonicaind.nl/

