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Nieuwe Thiessers 
In februari begint Lotus bij de Pinguïns en Jarne bij de Kangoeroes. Welkom!  
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 

Personele wijziging 
In groep 7-8b is een personele wijziging. 
Sabine Jansen gaat tot de zomervakantie minder werken en Joke Blaauw herstelt van een operatie. 
Jessie Kamminga verzorgt de vervanging in groep 7-8b. 
 

LIO-stage 
Onze PABO-studente Iris Lubbe start met ingang van 11 februari haar LIO-stage (Leerkracht In 
Opleiding) in groep 5a. Een LIO-stagiair(e) neemt, onder de supervisie van de leerkracht, de groep 
over om zich zo beter voor te bereiden op het vak van leerkracht. De LIO-stage duurt ongeveer 15 
weken. 
 

Grote zorgen om gebrek aan invallers 
Het is verschrikkelijk lastig om invallers te vinden. We merken dat het vervangen van leerkrachten 
steeds meer moeite kost. Dat baart ons grote zorgen. 
Dit schooljaar hebben we al vier keer een groep naar huis moeten sturen. Ook andere scholen van 
stichting PrimAH worstelen met dit probleem en sturen groepen naar huis. 
We verwachten dat het tekort aan invalkrachten de komende jaren steeds groter wordt. 
Kent u iemand die beschikbaar is voor invalwerk, dan horen we dat graag.  
 

2e oudercontact moment 
Op 7 + 12 + 14 februari vindt het 2e oudercontactmoment voor de groepen 1-2 t/m 7 plaats. 
Bij de groepen 5 t/m 7 is de leerling aanwezig. 
Het 2e oudercontact moment van groep 7b wordt verplaatst. 
Groep 8 heeft het adviesgesprek voorgezet onderwijs. Nadere informatie volgt. 
 

Helpt u me? Op tijd op school en gymspullen meenemen 
We merken de laatste tijd dat er regelmatig kinderen te laat op school komen. 
Het is belangrijk dat alle kinderen op tijd op school zijn, zodat de lessen ongestoord door kunnen 
gaan.  
Ook komt het regelmatig voor dat kinderen gymspullen vergeten mee te nemen. Dat is erg onhandig 
en niet veilig (voeten). 
Helpt u mee? 
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DigiDuif is nu Social Schools 
Met ingang van 28 januari is de naam van DigiDuif gewijzigd in Social Schools. Helaas is de module 
‘Leerresultaten inzien’ niet meer beschikbaar. 
We beraden ons over de wijze waarop we de Cito resultaten op een eenvoudige wijze beschikbaar 
kunnen stellen. 
Inloggen bij Social School gebeurt op dezelfde wijze als bij DigiDuif. 
Het is helaas niet meer mogelijk om uw afspraak voor het 2e oudercontact moment in te zien. Weet 
u niet meer precies wanneer uw afspraak is, bel/mail even naar school, dan helpen we u. 
 

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 
Voor de voorjaarsvakantie worden de ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 uitgenodigd voor 
het adviesgesprek voortgezet onderwijs. Nadere informatie volgt via Social Schools. 

 
Centrale Eindtoets groep 8 
Scholen zijn in Nederland verplicht om een ‘COTAN gecertificeerde’ Eindtoets af te nemen bij de 
groep 8 leerlingen. Onze school neemt de IEP toets af. Deze staat bekend als een kindvriendelijke 
toets, in moeilijkheid opklimmend. Bovendien kunnen de leerlingen werken in een werkboekje en 
hoeven ze de antwoorden niet over te zetten op een apart antwoordenblad. 
De afname van de Centrale Eindtoets van groep 8 is op 16 en 17 april. 
Meer informatie over de Centrale Eindtoets IEP is te vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iep-
eindtoets   

 
Nieuws van de MR 
Maandag 28 januari vergaderde de MR voor de derde keer dit schooljaar. Deze keer weer in de 
voltallige bezetting.  
Er is gesproken over de omzetting van DigiDuif naar Social Schools, waarbij wordt opgemerkt dat het 
niet meer mogelijk is om de leerresultaten in te zien. Er wordt gekeken naar een oplossing.  
 
Belangrijk agendapunt dat ter tafel kwam is de krapte op de arbeidsmarkt. Het is zeer moeilijk om 
leerkrachten te vervangen en dat is punt van grote zorg. Tot op heden is het nog steeds gelukt om 
geen grote gaten te laten vallen in de bezetting, maar het is bijna onvermijdelijk om klassen naar huis 
te sturen als er geen vervanging gevonden kan worden.  Stichting beleid is om geen “oppas” voor de 
klas zetten, maar alleen bevoegd personeel. Samenvoegen van klassen is gezien grootte van de 
groepen en de vele verschillende leerniveaus per groep geen optie.  
 
Mocht u nog iemand kennen met een onderwijsbevoegdheid die bereid is invalwerk te doen dan 
horen wij dat graag!   
 
In het verlengde van de situatie omtrent vervanging van zieke leerkrachten ligt bespraken we het 
thema werkdruk.   
Leerkrachten ervaren een hoge werkdruk. Om deze op korte termijn enigszins te verlagen is ervoor 
gekozen om een aantal geplande zaken op een laag pitje te zetten. Dit zijn plannen of vergaderingen 
die met onderwijsontwikkeling te maken hebben.   
 
Verder bespraken we het nieuwe format voor de schoolgids. Dit wordt een uniform format voor alle 
PrimAH scholen.  

http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
http://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets
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Er komt een tevredenheidspeiling, voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Deze zal rond maart 
worden afgenomen.  
 
Het tweede deel van de vergadering bestond uit een zogeheten Benen op tafel sessie. Hierin werd 
zonder agenda of notulen gesproken over het thema Ouderbetrokkenheid. Voor de MR de eerste dat 
dit werd gedaan, het leidde tot interessante gesprekken en discussies.  
 
De volgende MR vergadering staat gepland op 13 maart  

 
Informatie schoolverzuim van de afdeling Leerplicht Aa en Hunze  
Waarom krijgt u deze informatie?  
 
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat meer ouders beter op de hoogte zijn van hun 
verplichtingen volgens de leerplichtwet. Wat er onder meer gebeurt, is dat sommige gezinnen nog 
voor de officiële schoolvakantie op vakantie gaan of later terugkomen. Bijvoorbeeld om files te 
voorkomen of omdat vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. Dat mag niet. U houdt zich 
dan niet aan de Leerplichtwet.  
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv horeca of agrarische sector) van de 
ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan 
zogenaamd ‘extra verlof’ worden verleend.  
 
Hiervoor gelden de volgende regels:  

 het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur van 
de school;  

 er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;  
 het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode 

van maximaal tien schooldagen;  
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.  

 
Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:  

 een familiebezoek in het buitenland;  
 een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;  
 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;  
 eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;  
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;  
 vakantiespreiding;  
 samen reizen;  
 een verlofperiode van ouders;  
 gebruikmaking van een levensloopregeling.  

 
Wat gebeurt er als uw kind toch eerder weggaat of later terugkomt?  
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, zal streng 
toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft, 
moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder 
toestemming van school is weggebleven of zich onterecht heeft ziek gemeld, kunt u huisbezoek van 
de leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw 
kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs, 
dan zijn wij verplicht om een proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een overtreding en geen 
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misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie bepaalt hoeveel boete 
u moet betalen.  
                                                                                                                                                                               
Wilt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur terecht of contact 
opnemen met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar via 
telefoonnummer: 14 0592 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl   
 
Leerplichtambtenaren gemeente Aa en Hunze 

 
Eerste rapportage 
Donderdagmiddag 28 februari krijgen de kinderen hun eerste rapportage 
mee naar huis.  
Uiterlijk maandag 18 maart moet het rapport weer bij de leerkracht worden 
ingeleverd.  
 
 

KunstKids – buitenschoolse activiteiten  
Ook dit schooljaar worden in samenwerking met het ICO weer 
buitenschoolse Kunst lessen georganiseerd.  
Voor € 10,- kunnen de kinderen na schooltijd in de Jan Thiesschool vier lessen volgen.  
Als kennismaking krijgen alle groepen eerst een introductie les op school. 
Nadere informatie over de data en de aanmelding volgt.  
De onderwerpen zijn dit schooljaar:  
 
Groepen 1-2 Beeldend atelier 
We gaan in 4 lessen  met verschillende materialen werken: 
Les 1 en 2: De gekke Schilder! 
Wat is nou een kunstenaar zonder kwast? Nou dat zijn wij. Met allemaal gekke dingen gaan we een 
kunstwerk maken. Kom je ook schilderen met touw, deegrollers, koekjesvormen en nog veel meer 
gekke dingen 
Les 3 en 4: held van Steen 
Wie is jouw superheld en van wie ben jij fan? Kom je held maken van klei met mooie kleuren en 
glitters. Wij maken jouw held van steen! 
 
Groepen 3 en 4 Beeldend atelier 
We gaan in 4 lessen met verschillende materialen werken: 
Les 1 en 2: Stoere graffiti kunst 
Kom jij ook met spuitbussen kunst maken? Als een echte graffiti kunstenaar gaan we aan de slag. Ga 
jij ook naar huis met je eigen kunstwerk? 
Les 3 en 4: Held van steen  
Van wie ben jij de grootste fan? Misschien brengt het geluk als wij jouw grote held gaan maken van 
steen. Kom je hem/haar maken van klei? We gaan hem zelfs verven en versieren. Daarna kun je hem 
op je kamer zetten! 
 
Groepen 5-8 Media/Stopmotion workshop 
We gaan filmpjes maken met foto’s. De mogelijkheden zijn eindeloos. Stopmotion heeft vele vormen. 
Je kunt met klei werken, met lego, met papier maar ook jezelf gebruiken als onderwerp. Leer de 
techniek en maak daarna je eigen filmpjes! Eigen materiaal (telefoon, IPad, tablet) meenemen mag, 
wel op eigen risico. 

mailto:leerplicht@aaenhunze.nl
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Voorjaarsvakantie 
De voorjaarsvakantie is van 18 t/m 22 februari 2019.  
Om ouders/verzorgers tegemoet te komen die graag vroeg op reis willen gaan, is op vrijdag 15 
februari voor de groepen 5 t/m 8 een continurooster van toepassing. Hun schooldag is van 08.30-
14.00 uur. De kinderen eten deze dag op school en nemen hun eigen gezonde lunch mee. 
Maandag 25 februari 2019 worden alle kinderen weer op school verwacht. 

 
Betalingsherinnering 
Ouders/verzorgers die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet hebben 
voldaan, krijgen een betalingsherinnering. 
Wij hopen dat deze ouders/verzorgers snel het bedrag over maken, voor zover nog niet gedaan.  

 
Schoolreizen 
De data voor de schoolreizen zijn dit schooljaar: 

groep 1-2 27 juni 

groep 3 en 4 23 mei 

groep 5 28 mei 

groep 6 19 + 20 juni 

groep 7 19 t/m 21 juni 

groep 8 22 t/m 24 mei 

Nadere informatie volgt via Social Schools 

 
Cultuurmenu – Kidsblues groep 5 en 6 
De gitaar is de basis van de bluesmuziek. De kinderen leren op school in twee lessen een paar blues 
nummers en riffs spelen op akoestische gitaren. De kinderen bezoeken tevens in het Grolloo 
Bluesmuseum de voorstelling ‘Preaching the Blues’ door Big Bo. 
 

Cultuurmenu – Het nieuwe oude huis groepen 1-2 
Het nieuwe oude huis is een project rondom huizen/architectuur. De verandering van de eigen 
omgeving staat centraal. Startpunt van de verschillende activiteiten is het verhaal over Olifant en 
Giraf. In maart  volgen twee danslessen. 
 
 

 
 
 
 



6 

 

 
Vrije dagen rest van het schooljaar 

18 t/m 21 februari voorjaarsvakantie 

27 maart studiedag PrimAH personeel 

19 t/m 22 april Paasdagen 

29 april t/m 3 mei meivakantie 

29 mei t/m 10 juni Pinkstervakantie 

12 juli ’s middags groepen 5 t/m 8 

 
Vergaderingen 
GMR    - 14 februari 

 
FotoThies  
In het fotoalbum van Social Schools zijn foto’s geplaatst over: 
- excursie groepen 8 Drents Archief – Slavernij 
- gastles groepen 1-2 – De politie 

 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 
- Muziekles voor kinderen bij Euterpe 
- Surfsleutel – kindvriendelijk internet 
 

NieuwThies (op de website) 
Op onze website zijn de artikelen geplaatst over: 
- GMR nieuwsbrief januari 2019 
- MR notulen november 2018 
- Kindermuziekvoorstelling ‘Maya zingt de wereld rond’ 
- GGD nieuwsbrief ‘Mondademen’ 

 
Agenda 

4 febr wervingsles KunstKids groepen 5 t/m 8 

6 febr gastles muziek Impuls regeling gr 1-2 t/m 3a 

6 febr excursie de brandweer gr 1-2 

7 febr 2e oudercontactmoment gr 1-2 t/m 7 

12 febr 2e oudercontactmoment gr 1-2 t/m 7 

14 febr 2e oudercontactmoment gr 1-2 t/m 7 

15 febr continurooster gr 5 t/m 8 

18 t/m 22 febr voorjaarsvakantie 

26 febr Kidsblues voorstelling gr 5 + 6 

27 febr LOT-controle 

27 febr gastles muziek Impuls regeling gr 3-4 t/m 5-6 

28 febr 1e rapportage mee naar huis 

  


