
 

Afscheid Michelle Kieft-Hullen 
Na twaalf en half jaar op de Jan Thiesschool gewerkt te hebben neemt Michelle 
Kieft-Hullen, onze administratief medewerkster, op 30 november afscheid. Ze 
gaat wonen en werken in Zwolle. 
We wensen Michelle ontzettend veel woon- en werkplezier in haar nieuwe 
woonplaats. 
Uiteraard zullen we op passende wijze afscheid nemen.   
 
Per 1 december is Annemiek Opten onze nieuwe administratief medewerkster. Annemiek werkt op 
ma- t/m donderdagochtend van 7.30 tot 11.30 uur op school. 
We wensen Annemiek heel veel werkplezier in haar nieuwe baan. 
 
Even voorstellen 
Mijn naam is Annemiek Opten, ik ben 43 jaar en ik woon samen met mijn man 
Wim en zoon Stijn in Annen. Per 1 december ga ik Michelle Kieft opvolgen als 
administratieve kracht op de Drift in Grolloo, de Jan Thiesschool in Rolde en de 
Flint in Ekehaar. Ik heb 23 jaar in de financiële sector gewerkt en vindt het een 
grote uitdaging om voor de Stichting PrimAH aan de slag te gaan. Ik heb er heel 
veel zin in! 
 

Extra ondersteuning 
Per 1 december werkt Janien Vos als onderwijsassistente op school. Ze zal tien uur per week 
ondersteuning aan leerlingen of groepjes leerlingen gaan geven.  
We zijn zeer blij dat onze directeur-bestuurder deze extra formatie mogelijk heeft gemaakt. 
 
Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
U heeft een gezamenlijke factuur van school en Oudervereniging ontvangen. 
Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst en alle andere festiviteiten op school betaald. 
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u de factuur z.s.m. te voldoen. 

Kanjercoördinatoren opgeleid 
In november zijn Hilly Lubbers en Hilde Hendriks opgeleid tot Kanjercoördinator. Zij coördineren alle 
Kanjeractiviteiten op school. 
 
Chromebooks en –tablets in gebruik. 
Sinds half november gebruiken we in de groepen 1-2 Chrome tablets en in de overige groepen 
Chromebooks. We zijn hier ontzettend blij mee.  

 
Voorleeskampioenschap 
Woensdag 28 november nemen de voorleeskampioenen van groep 7 en 8 het tegen elkaar op in de 
finale van het Jan Thies voorleeskampioenschap. Succes! 

 

 

                       
 

 



Bereikbaarheid 
Het komt regelmatig voor dat de bereikbaarheidsgegevens niet up-to-date blijken te zijn. Is er de 
afgelopen tijd iets gewijzigd in uw situatie, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? Dit kan 
ook per mail: administratie.janthies@primah.org   
 

Sinterklaasfeest 
Dinsdag 27 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 hun schoentje (gymschoen, slipper, 
pantoffel) op school 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. 
De buitendeur bij groep 1-2 gaat deze dag om 8.30 uur open. 
 
Dinsdag 4 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten op school.  
Informatie die voor u belangrijk is:  

- We verwelkomen met alle kinderen Sinterklaas.  
- Alle kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht.  
- De kleuters verzamelen zich in de klas.  
- Groep 3 t/m 8 blijft op het schoolplein. De tassen worden daar per groep verzameld. 
- Geef uw kind een lunch (eten en drinken) mee naar school  
- De groepen lopen via de hoofdingang/schoolplein richting Nijlanderstraat en stellen zich daar 

aan beide kanten van de weg op. 
- Ouders graag opstellen aan de boskant achter de kinderen. 
- Wanneer de Sint gearriveerd is, lopen de kinderen achter Sint aan terug naar het plein.  

In school is er die dag een druk programma.  
’s Ochtends brengt de Sint een bezoek aan de groepen 1 t/m 4 in het speellokaal. De overige groepen 
krijgen een kort bezoek van de Sint in de klas. 
De kinderen hoeven deze dag geen eten/drinken voor de 10.00 uur pauze mee te nemen.  
Om 12.00 uur eten alle kinderen hun meegebrachte lunch (eten + drinken) met de leerkracht in de 
klas.   
We gaan op 4 december tot 14.00 uur naar school, omdat we deze dag met een continurooster 
werken. 
We wensen u alvast een fijne Sinterklaastijd.  
 

School versierd 
De school is weer in de Sinterklaassfeer gebracht. Het ziet er heel gezellig uit. Dank daarvoor. 
 

Ouderhulp 
Zeer veel ouders zetten zich in om ondersteunende werkzaamheden voor school te verrichten. 
Zeker in deze periode zijn er zeer veel ouders actief. We waarderen dat zeer! 
Dankzij uw ondersteuning is het mogelijk om de leuke extra activiteiten voor de kinderen te 
organiseren. 
 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
De kinderen van groep 8a en 8b hebben samen maar liefst € 6.649,-- opgehaald voor de 
Kinderpostzegelactie. Geweldig gedaan! Met dit mooie bedrag kunnen veel kinderen geholpen 
worden. 
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Stichting Financiën obs Jan Thies 
De Stichting Financiën obs Jan Thies – Rolde beheert de gelden van de schoolreizen, het schoolplein 
en de Medezeggenschapsraad. 
Dinsdag 30 oktober heeft de kascontrole van het boekjaar 2017-2018 plaatsgevonden. De conclusie 
van de controle is dat de financiën op orde zijn. 
Tijdens de MR-vergadering van 21 november is aan het bestuur van de Stichting Financiën obs Jan 
Thies décharge verleend. 
 

Vrij 
- dinsdag 4 december                         - vanaf 14.00 uur i.v.m. continurooster 
- vrijdagmiddag 21 december           - groepen 5 t/m 8 
- 24 december t/m 6 januari 2019   - Kerstvakantie 
We verwachten alle kinderen maandag 7 januari weer op school. 
 

Kinderraad 
De Kinderraad vergadert vrijdag 7 december voor de derde keer dit schooljaar. 
De vergaderstukken (agenda en verslag) zijn te lezen op de website 
onder > Organisatie > Kinderraad > Vergaderstukken. 
 

Nieuwe boombanken 

Op het grote schoolplein zijn twee nieuwe boombanken geplaatst. De 
oude banken waren dringend aan vervanging toe! 
 

Spreekuur JGZ 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
13 december - jeugdverpleegkundige 
 

Gladheidsbestrijding 
Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken. 
De looproute van het hek naar de deur proberen we blad- en sneeuwvrij te maken/houden. 
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd. 
De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zij iets aan het 
schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.  

Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is. 
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes. Men roept burgers op rekening te houden met de 
omstandigheden en zich daaraan aan te passen. 
Als school hebben we niet de mankracht en middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- en 
sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip.  

Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.  

 
 

 
 
 



Kerstinformatie 
Woensdag 19 december organiseren we het Kerstdiner op school.  
Het Kerstdiner start voor alle groepen om 17.30 uur.  
Voor groep 1-2 t/m 4 is het om 19.00 uur afgelopen en voor groep 5 t/m 8 om 19.15 uur. 
Na afloop is er de mogelijkheid om met de Kerstman op de foto te gaan. 
Vrijdagmorgen 21 december vindt de Kerstviering plaats in de Jacobuskerk. Alle groepen zullen dan 
een optreden verzorgen.  
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij. 
 
Nadere informatie volgt via DigiDuif. 

 
GVO-excursie groep 8 
De leerlingen van GVO-groep 8 gaan donderdagmiddag 20 december in het kader van hun ‘Jaar van 
de Wereld’, de wereld van de ouderen in. Zij verzorgen o.l.v. GVO-vakleerkracht Ellen Temmingh een 
Kerstmiddag in ‘De Wenning’ met Kerstverhalen, gedichten en muziek. 
 

MR nieuws 
Op 21 november vergaderde de MR voor de tweede keer dit schooljaar.  
Op de agenda stond onder andere het Anti pestprotocol, waar de MR mee akkoord ging.   
Ook het schooljaarverslag werd besproken. Onder voorwaarde van een aantal aanpassingen, met 
name over het al dan niet behalen van gestelde doelen kon de MR hier ook goedkeuring aan 
verlenen.  
De MR begroting voor het schooljaar 2018-2019 is vastgesteld. 
Het bestuur van Stichting Financiën obs Jan Thies is decharge verleend over de boekhouding 2017-
2018 
Verder was er aandacht voor de gang van zaken in de -vernieuwde – GMR. De nieuwe opzet wordt 
zeer positief ontvangen. Ook daar hoog op de agenda de zorgen omtrent het naar huis sturen van 
klassen wegens gebrek aan vervanging voor zieke leerkrachten.  

 
Vergaderingen 
07 december: Kinderraad 
13 december: GMR  

NieuwThies 

- Op 8 december organiseert de RAS een Lichtjes Run voor kinderen (en volwassenen). 
Opgave: run@ras-rolde.nl    

- Muziekles voor kinderen! Informeer naar de mogelijkheden: jeugdcommissie@euterpe-
rolde.nl  

 
FotoThies 
In het fotoalbum van DigiDuif zijn de afgelopen periode fotoreportages geplaatst over: 

- Lampionnenshow 
- Met de lampion op bezoek bij Hendrik Kok 
- Sinterklaas creacircuit gr 3 t/m 8 
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WeetThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn de volgende artikelen geplaatst: 

- Schooljaarverslag 2017-2018 (onder Informatie > S) 
- Concept verslag Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 5-11-2018 (onder Organisatie 

> Oudervereniging > ALV) 
- GMR nieuwsbrief november 2018 (onder Nieuws > Nieuwsberichten) 
- Voorstellen GMR + vacatures (onder Nieuws > Nieuwsberichten) 
- Kinderraad verslag 2 (onder Organisatie > Kinderraad > Vergaderstukken) 

 

Kalender 
28 nov muziek gastles 1 gr 6 t/m 8 

28 nov voorleeskampioenschap 

30 nov Sinterklaascircuit gr 1-2 

04 dec Sinterklaasfeest 

07 dec vergadering Kinderraad 3 

12 dec muziek gastles 2 gr 1-2 t/m 3a 

13 dec spreekuur JGZ jeugdverpleegkundige 

13 dec vergadering GMR 

14 dec creacircuit Kerst gr 1-2 

19 dec 17.30-19.00 u. Kerstdiner gr 1-2 t/m 4 

19 dec 17.30-19.15 u. Kerstdiner gr 5 t/m 8 

20 dec GVO-excursie gr 8 - De Wenning 

21 dec Kerstviering met alle groepen 

21 dec ’s middag groep 5-8 vrij 

24 dec t/m 4 jan Kerstvakantie 

7 jan eerste schooldag 2019 
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