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Nieuwe Thiessers 

Na de kerstvakantie komen er weer nieuwe kinderen op school.  
In de Pinguïngroep (1-2a):  Amee, Mohammad en Lotus 
In de Kangoeroegroep (1-2b): Aoife 
In de papegaaiengroep (1-2c): Sarah-Jane en Juul 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne, leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 
Kiara (3a) Miloe (6b) gaan ons helaas verlaten. We wensen hen veel succes op de nieuwe school. 
 

Kerstinformatie 
Alle kerstinformatie nog even op een rijtje: 
 

WOENSDAG ochtend 19 december 
’s Morgens nemen alle kinderen in een plastic tas (alles voorzien van naam) voor het kerstdiner 
mee:  vork, mes, lepel, dessertlepel, bord, mok, plastic champagneglas, soepkom en een dessert 
schaaltje. 
 

WOENSDAG avond 19 december 
Voor alle groepen organiseren we het kerstdiner op school.  Dit start voor alle groepen om 17.30 uur. 
Voor groep 1 t/m 4 is het om 19.00 uur afgelopen en voor groep 5 t/m 8 om 19.15 uur. 
 

Na afloop van het kerstdiner kunnen de kinderen op de foto met de kerstman. Voor groep 1 t/m 4 is 
dit van 19.00 uur t/m 19.15 uur in het wissellokaal en voor groep 5 t/m 8 van 19.15 t/m 19.30 uur in 
de hal van de school. U kunt daar zelf met uw kind naar toe gaan. 
 

Vrijdagmorgen 21 december vindt de kerstviering plaats. Alle groepen zullen dan een optreden 
verzorgen in de Jacobuskerk. In verband met de beperkte ruimte kunnen hier helaas geen ouders bij 
aanwezig zijn.  
Vrijdagmiddag 21 december zijn alle kinderen vrij. 
 

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.  

 
Uitdelen verjaardags-/kerstkaartjes 

Met grote regelmaat delen kinderen op school de uitnodigingen voor hun verjaardagsfeestje uit. 
Helaas komt het nogal eens voor dat kinderen die niet worden uitgenodigd daar heel erg 
teleurgesteld en verdrietig over zijn. 
Dit geldt ook voor het uitdelen van kerstkaarten.  
Wij vragen daarom uw medewerking en de uitnodigingen voor verjaardagen en/of kerstkaarten niet 
op school uit de delen. Een mooi alternatief is om samen met uw kind de uitnodigingen te bezorgen! 
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Dank voor alle hulp 

December is een zeer drukke maand op school. Sinterklaas en kerst volgen elkaar in snel tempo op. 
Om alle activiteiten mogelijk te maken is uw hulp onmisbaar. Organiseren, versieren, groepjes 
begeleiden, hand en span diensten verrichten en eten verzorgen. 
We realiseren ons dat we een groot beroep op u doen. Zonder uw hulp is het niet mogelijk deze 
activiteiten voor de kinderen te organiseren. Wij danken u zeer voor alle hulp!  
 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van 21 december 12.00 uur t/m 6 januari 2019.  
Maandag 7 januari 2019 worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Oude kerstversiering naar school? 
Bent u de kerstversiering in januari zat? Bent u toe aan iets nieuws? 
Wij willen uw ‘oude’ kerstversiering graag hebben. U kunt dit maandag 7 januari inleveren bij de 
administratie. We gebruiken het dan weer om de school tijdens kerstmis 2019 mooi te versieren. 

 

 
 
DigiDuif wordt Social Schools 
Met ingang 28 januari wijzigt de naam van ons ouderportal van DigiDuif in Social Schools. 
De lay-out van het portal zal een aantal wijzigingen ondergaan. Nadere informatie volgt. 

 
Schoolpiano in gebruik 
De Kinderraad is de afgelopen periode druk geweest om goede afspraken te maken over het gebruik 
van de schoolpiano voor de groepen 3 t/m 8. 
Kinderen kunnen met ingang van 2019 voor en na schooltijd en in het speelkwartier intekenen om 15 
minuten op de schoolpiano te spelen. Elke speler mag drie gastleerlingen uitnodigen om te komen 
luisteren. De Kinderraad heeft gedragsregels opgesteld.  
De intekenlijst ligt op de spreekstoel in de gang naast de IB-ruimte. 

 
LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 9 januari. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of 
vlechten in het haar heeft. 

 
Cito toetsen 
In de laatste weken van januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito-midden toetsen afgenomen. 
In de groepen 1-2 nemen we geen toetsen af. Ons OgO-leerlingvolg-systeem geeft ons de informatie 
die we nodig hebben om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen.  
In groep 3 t/m 8 nemen we Cito toetsen af voor rekenen, spelling, woordenschat, technisch en 
begrijpend lezen. Leerlingen van groep 3 maken de toets begrijpend lezen niet, omdat zij zijn nog 
volop bezig met het technisch leesproces. 
In de tweede week na de kerstvakantie worden de leerlingen voorbereid op de vraagstelling van de 
Cito toetsen.  
De toetsen worden klassikaal of in kleine groepjes afgenomen. In de groepen 3 en 4 worden de 
toetsen vraag voor vraag begeleid door de leerkracht. In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen 
zelfstandig aan de toetsen. Ieder kind krijgt de tijd die het nodig heeft om de toets te maken. 



3 

 

 
Cito-toetsen gebruiken we o.a. om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en trends te 
ontdekken. Indien er sprake is van een negatieve trend kunnen we besluiten om de inhoud en/of 
aanpak van ons leerstofaanbod aan te passen. Het monitoren van de kwaliteit is een taak van de 
directie en intern begeleider. 
 
Verschil methode toetsen en Cito toetsen 
Methode toetsen worden na elk blok of hoofdstuk afgenomen en zijn bedoeld om vast te stellen of 
uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet dan of hij/zij door 
kan gaan in de methode of dat herhaling van onderdelen wenselijk is.  
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om de schoolresultaten te vergelijken 
ten opzichte van andere scholen in Nederland. 
De Cito toetsen nemen we twee maal per schooljaar af (m.u.v. begrijpend lezen, want deze wordt 
één maal afgenomen) en hebben als doel om de vaardigheden van uw kind te bepalen op basis van 
niet ingeoefende lesstof. Ook kan op deze manier bekeken worden of uw kind voldoende vooruit is 
gegaan.  
 
Meer informatie over de Cito toetsen kunt u vinden op de site van Cito en op de website van de Jan 
Thiesschool (onder Praktische informatie). 
Heeft u in algemene zin vragen over de interpretatie van de uitslag van de Cito toetsen, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 

 
Teamscholing 
Deze maand volgt het personeel teamscholing Davinci en Kanjertraining. 
 

Nieuwe thema groepen 1-2: ‘Ta-tu…! Ta-tu…! Pas op!’ 
In januari starten de groepen 1-2 met het nieuwe thema ‘Ta-tu…! Ta-tu…! Pas op!’ 
Bent u politieagent(e), brandweerman/vrouw, ambulance medewerker, heeft u leuke materialen, 
kunt u een gastles verzorgen of heeft u een suggesties voor het thema?  
We horen het graag!  
 

Intekenen 2e oudercontact moment 
Voor alle ouders/verzorgers is donderdag 7 februari, dinsdag 12 februari en donderdag 14 februari 
het 2e oudercontactmoment van dit schooljaar. Intekenen is mogelijk via DigiDuif van 7 januari t/m 
14 januari. Na deze datum is intekenen niet meer mogelijk. 
Bij de groepen 5 t/m 8 is de leerling aanwezig bij het gesprek. 
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 vervalt het 2e oudercontactmoment. Zij worden allemaal 
voor de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor het schooladviesgesprek. 
 

Verlof aanvragen 
Indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen (o.a. uitvaart, bruiloft, enz.) kan dat uitsluitend bij 
de directie. 
Voor een kort doktersbezoek onder schooltijd volstaat contact met de leerkracht. 
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Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden op de website onder ‘praktische 
informatie’ of in de schoolgids. 
 

Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 2 
De afdeling Jeugdgezondheidszorg van de GGD organiseert in januari het Preventief Geneeskundig 
Onderzoek in groep 2. In Mijn Kinddossier vullen ouders vooraf een online vragenlijst in. 
Nadere informatie volgt 
 

Kunst- en Cultuurmenu 
In het kader van de lessen Kunst- en Cultuurmenu krijgen de groepen 7 en 8 in januari een gastles 
‘Moviemakers’. 
 

Gastles social media 
In januari verzorgen onze PIT-medewerkers (PrimAH ICT Team) een gastles social media in de 
groepen 6 t/m 8. Daarin worden o.a. de valkuilen van het gebruik van social media en privacy 
besproken. 

 
Interne vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator op bezoek  
Jaarlijks brengt onze interne vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator, Harriët 
van den Heuvel, een bezoek aan elke groep. Inmiddels heeft zij in bijna alle 
groepen een gesprek gehad over: Wat doe je als je problemen hebt, hoe los je 
dat op en bij wie kan je terecht. 

 
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. 

 
Vergaderingen  
Kinderraad                            - 18 januari 
Oudervereniging                  - 21 januari 
GMR                                       - 22 januari 
MR                                          - 28 januari 

FolderThies 
In de FolderThies bakjes is informatie te vinden over: 
- Muzieklessen voor kinderen bij Euterpe 
- Surfsleutel – Kindvriendelijk internet 
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NieuwThies 
Op onze website is nieuws geplaatst over: 
- Schooljaarverslag 2017-2018 
- Jaarverslag MR 2017-2018 
- Notulen MR 01-10-2018 
- Verslag Kinderraad verg 2 
- Agenda Kinderraad verg 3 
- Sport Kids kerstvakantie 
- Thema avond Hoogbegaafdheid – dubbel bijzonder! 
 

FotoThies 
In het fotoalbum in Social Schools zijn fotoreportages geplaatst over: 

- Sinterklaascircuit groepen 1-2 
- Kerstcircuit groepen 1-2 
- Kerstcircuit groep 3a  
- Kerstcircuit groep 3-4b 
- Kerstcircuit groep 5-6b 
- Kerstkaart en –lied voor de buren groep 3a 

 
Agenda 
 

19 dec kerstdiner gr 1-2 t/m 4  17.30-19.00 
kerstdiner gr 5 t/m 8      17.30-19.15 

20 dec GVO gr 8 kerstviering in De Wenning 

21 dec kerstviering in Jacobuskerk 

21 dec groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij 

24 dec t/m 06 jan kerstvakantie 

07 jan 2019 weer naar school 

08 jan inleveren ‘oude’ kerstversiering 

09 jan gastles 2 muziek gr 3-4 t/m 5-6 

09 jan spreekuur GGD-JGZ - jeugdarts 

09 jan  LOT controle 

15+17+18+22 jan GGD-JGZ screening gr 2 

17 jan gastles Kunstmenu Moviemakers gr 7a + 7-8b + 8a  

21 jan t/m 1 febr Cito toets weken 

21 jan vergadering OV 

22 jan bijeenkomst GMR 

23 jan gastles 2 muziek gr 6 t/m 8 

28 jan overgang naar Social Schools 

28 jan vergadering MR 

29 jan maandbulletin februari  
 

Het team van de Jan Thiesschool wenst u  

heel sfeervolle feestdagen en een heel mooi 2019! 
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