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Nieuwe Thiessers 
In maart komen weer nieuwe kinderen op school. Milou bij de Pinguïns en Owen en Melissa bij de 
Papegaaien. We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

Schildersdoeken 
Elk schooljaar krijgt iedere groep van de Oudervereniging twee schildersdoeken.  
Binnenkort gaan de leerlingen hard aan het werk om de school te voorzien van  
nieuwe KinderKunst. Oudervereniging, hartelijk dank! 

 
Nieuw thema groepen 1-2 
Na de voorjaarsvakantie starten de groepen 1-2 met het thema Het oude, nieuwe huis. 
Dit is hetzelfde onderwerp als het thema van het Cultuurmenu. 

 
Personeel staakt – school 15 maart gesloten 
Op 15 maart is een landelijke staking aangekondigd voor het gehele onderwijsveld. Naast de 
bassischolen wordt er ook gestaakt door het VO, het MBO en het HBO. 
Het team van de Jan Thiesschool heeft besloten deze dag te staken. De school is gesloten. 
 
We maken ons ernstige zorgen over de toekomst van het onderwijs. 
Er zijn onvoldoende leerkrachten beschikbaar om in te vallen. Vorig schooljaar hebben we 14 keer 
een groep naar huis moeten sturen. Dit schooljaar staat de teller op 5 keer. 
We kunnen 2 ochtenden ondersteuning niet invullen, omdat er geen vervanging beschikbaar is. 
Vacatures zijn zeer moeizaam of niet in te vullen. 
 
Komt het er van dat: 
- we op school een vierdaagse werkweek moeten gaan invoeren? 
- sommige groepen elke dag een andere leerkracht gaan krijgen? 
 
Alle scholen van stichting PrimAH en van andere schoolbesturen in de omgeving hebben met deze 
zorgelijke situatie te maken. Het is twee voor twaalf.  
 
We staken omdat we voor goed onderwijs staan en onze kinderen een mooie toekomst gunnen met 
voldoende gekwalificeerde leerkrachten. 
 

Spreekuur JGZ 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
06 maart  - jeugdarts 
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Thuisgebruik COOL-portaal groep 4 t/m 8 
Zoals u ongetwijfeld van uw kind heeft gehoord, werken sinds kort met Chromebooks in een Google-
omgeving. 
Om gebruik te kunnen maken van de Chromebooks, hebben alle kinderen een ‘Google for education-
account’ gekregen. Dit account kan alleen gebruikt worden om in te loggen op de Chromebooks en 
de leerlingomgeving van school. Openbare functies, zoals Gmail zijn uitgeschakeld en het account 
kan enkel en alleen gebruikt worden voor schoolse activiteiten. 
Vanuit een centraal leerlingenportaal, een soort startpagina, kunnen de kinderen alle software, 
websites en programma’s benaderen die ze nodig hebben om op school te kunnen werken.  
We maken gebruik van het leerlingenportaal ‘COOL’ van Cloudwise. 
Eén van de nieuwe opties is dat de kinderen nu ook thuis in deze omgeving kunnen werken. Zo 
kunnen ze gebruik maken van de software, websites en programma’s die ze op school ook gebruiken. 
Hartstikke handig voor bijvoorbeeld het maken van werkstukken en presentaties in ‘Google 
Documenten’ en ‘Google Presentaties’  of het oefenen van Nieuwsbegrip.  
In de week na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van de groepen 4 t/m 8 in een gesloten 
envelop de volgende informatie mee naar huis: 1. een begeleidend schrijven, 2. een handleiding 
waarin uitgelegd wordt hoe de kinderen dit COOL-portaal thuis kunnen benaderen en hoe ze daar 
kunnen inloggen, 3. de inlogcode en het unieke wachtwoord.  

 
Social Schools info - koppelen emailadressen aan account 
Bij DigiDuif was het mogelijk om meerdere emailadressen aan een account te koppelen. In Social 
Schools is het wel mogelijk om emailadressen aan de account te koppelen, maar deze worden NIET 
doorgestuurd. Vanuit de AVG-wet (privacy) is dit niet meer mogelijk of toegestaan.  
 
Als 'de tweede persoon' de berichten wil ontvangen, zal hij/zij een account moeten registeren en 
deze via de koppelcode moeten koppelen aan het kind. 
De koppelcode kunt u via administratie.janthies@primah.org aanvragen.  
 

Tevredenheidspeilingen  
Alle scholen zijn verplicht om één keer per vier jaar een tevredenheidspeiling onder ouders, kinderen 
en personeel te houden. In maart vinden deze plaats. 
Om goed onderwijs te kunnen blijven geven is het voor onze school belangrijk om te weten wat u van 
de school vindt.  
Binnenkort ontvangt u via Social Schools een uitnodiging voor het invullen van de oudertevreden-
heidspeiling. We vragen u vriendelijk de vragenlijst in te vullen. Een grote respons zorgt voor een 
betrouwbare uitslag. We hopen op uw medewerking.  
Het onderzoek wordt online afgenomen via Vensters. De vragenlijst van Vensters is anoniem, 
betrouwbaar en gebruiksvriendelijk.  
Het resultaat van het tevredenheidsonderzoek publiceren we vervolgens op Scholen op de kaart. 
Daarmee kunnen ook toekomstige ouders uw mening zien.  
Daarnaast worden de resultaten gebruikt voor het schrijven van het schoolplan 2019-2023, waarin 
de ontwikkelingen van de Jan Thiesschool worden beschreven.  
Naast het tevredenheidsonderzoek onder ouders, laten we ook de leerlingen van groep 6, 7 en 8 op 
school een tevredenheidspeiling van Vensters invullen.  
Zodra de resultaten bekend zijn worden ze in het team, de Medezeggenschapsraad en Kinderraad 
besproken en gepubliceerd op www.scholenopdekaart.nl  
 

 

mailto:administratie.janthies@primah.org
http://www.scholenopdekaart.nl/
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Controleposten voor praktisch verkeersexamen gezocht 
Binnenkort is het verkeersexamen van groep 8.   Op woensdag 3 april is het praktisch 
verkeersexamen en op donderdag 4 april volgt het theoretisch verkeersexamen.   

De oefensite van Veilig Verkeer Nederland www.veiligverkeernederland.nl/examen is nu al in de 
lucht en hier kunnen de leerlingen van groep 8 alvast oefenen.   
De verkeersdiploma’s worden door de verkeersouders uitgereikt aan de geslaagden.    
Kinderen leren verkeersregels en veilig gedrag voor een groot deel door de ervaring die ze opdoen 
als ze lopend of fietsend aan het verkeer deelnemen. U kunt een belangrijk aandeel leveren aan deze 
praktische verkeers-educatie door op zoveel mogelijk momenten met uw kind te participeren in het 
verkeer, goed voorbeeldgedrag te vertonen en uw kinderen te coachen in hun verkeersgedrag.   
Uw kind heeft uw hulp nodig!   
Voor het praktisch verkeersexamen op woensdagochtend 3 april hebben we vrijwilligers nodig die 
langs de fietsroute willen fungeren als controlepost. Wij doen een graag een beroep op u! 
Aanmelden kan via eline642@hotmail.com  
Wij wensen natuurlijk alle deelnemende leerlingen veel succes!!!  

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 27 februari. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij vragen u er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of vlechten in het 
haar heeft.  
 

Officiële opening Belevingspunt Rolde 
Donderdag 28 februari tussen 11.15-12.00 uur openen gedeputeerde Cees Bijl en wethouder Henk 
Heijerman het Belevingspunt Rolde op de begraafplaats. 
Groep 6a en Evert van Ginkel, ontwerper van de voorwerpen, vertellen wat er zien is en de 
achtergrond van de voorwerpen. Elke Drentse gemeente krijgt een belevingspunt in het kader van de 
‘Culturele Alliantie 2017-2020’. 
 

In elk kind zit een verhaal 
Onlangs hebben de groepen 7-8b en 8a meegedaan aan het project In elk kind zit een verhaal. Het 
Huus van de Taol vroeg kinderen van alle Drentse basisscholen een verhaal rond het thema ‘Een 
groot geheim’ te schrijven. Dat mocht in de landstaal. Veel kinderen zijn immers niet gewend om in 
het Drents te schrijven. De mooiste verhalen zouden in het Drents worden vertaald. Van onze school 
zijn de verhalen van Romee (gr 7-8b) en Puk (gr 8a) in het Drenst vertaald. 
Op 1 maart, bij de opening van Meertmaond-Streektaolmaond, wordt bekendgemaakt welk verhaal 
tot winnaar is gekozen. Puk heeft een uitnodiging voor deze bijeenkomst gekregen. Zou zij met haar 
verhaal ‘Supergeheim’ de winnares van de verhalen wedstrijd worden? Veel succes! 
 
De vertaalde verhalen worden door het Huus van de Taol aan de voorlezers doorgestuurd, die ze in 
de Meertmaond gaan voorlezen op de basisscholen in onze provincie.  
Een deel van de Drentse verhalen wordt gepubliceerd op www.wiesneus.nl 

 
Voorleeskampioenschap Aa en Hunze 
Op woensdagmiddag 13 maart vertegenwoordigt Else uit groep 8a onze school tijdens de plaatselijke 
voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Wordt Else de voorleeskampioen van Aa en Hunze? 
Veel succes! 
 

http://www.veiligverkeernederland.nl/examen
mailto:eline642@hotmail.com
http://www.wiesneus.nl/
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Drènts veurlezen 
Donderdag 14 maart wordt in alle groepen door Drentse veurlezers voorgelezen. 
 

Rapport inleveren 
Donderdag 28 februari krijgen de kinderen de eerste rapportage mee naar huis. 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport van uw kind(eren) uiterlijk maandag 18 maart weer bij de 
groepsleerkracht wordt ingeleverd? 
 

Meester- en juffen dag 
Op woensdag 20 maart vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag op de meester- en 
juffendag. De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee naar school te nemen. 
 

Bank voor de klas 
Op maandag 25 maart, in de week van het geld 2019, krijgen groep 7-8b en 8a een gastles ‘Bank voor 
de klas’. Op een speelse manier worden de kinderen wijzer gemaakt in geldzaken. 
 

PrimAH Onderwijs Ontmoetingsdag 
Op woensdag 27 maart vindt de twee jaarlijkse PrimAH Onderwijs Ontmoetingsdag plaats. 
Alle personeelsleden van PrimAH verzamelen zich deze dag in Grolloo voor lezingen, ontmoeting en 
een keuzeprogramma. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
 

Scholing 
In maart krijgen onze Bedrijfshulpverleners nascholing ‘Levensreddende handelingen’ en ‘Kleine 
ongelukken’. In april volgt de nascholing ‘Brand en Ontruiming’. 
De leerkrachten van de groepen 1-2 starten in maart met de OgO-scholing ‘rekenactiviteiten’.  
 

Cultuurmenu en Impuls muziek lessen 
Deze maand vinden in het kader van het Cultuurmenu en de Impuls muziek regeling diverse 
activiteiten plaats. 
groepen 1-2:      gastles dans op 5 en 12 maart     
groepen 3 + 4:   gastles muziek op 28 februari          
groepen 5 + 6:   gastles gitaar op 1 en 8 maart 
groepen 6 – 8:   gastles muziek op 13 maart 
groepen 7 + 8:   gastles media op 8 + 22 + 29 maart 
 

Vergaderingen 
Kinderraad                           - 08 maart 
Medezeggenschapsraad   - 13 maart 
 

Vrije dagen rest van het schooljaar 
15 maart Onderwijsstaking - school gesloten 

27 maart studiedag PrimAH personeel - school gesloten 

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 
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Stagiair(e)s 
Er lopen diverse stagiair(e)s in verschillende groepen stage: 
groep 1-2a   Daan (PABO) 
groep 1-2b   Mika (Onderwijs Assistent) 
groep 1-2c   Kira (Onderwijs Assistent) 
groep 4a      Tom (PABO) 
groep 5a      Iris (PABO/LIO-stage) 
groep 5-6b  Frits (PABO) 
Een leerzame stage gewenst! 
 

 
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! 
De lessen zijn in het overblijflokaal op 14 + 21 + 28 maart en 4 april van 15.30-16.15 uur. 
 

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! 
De lessen zijn in het overblijflokaal op 14 + 21 + 28 maart en 4 april van 16.15-17.30 uur. 
 

Groepen 5-8 Media/Stopmotion workshop 
Stopmotion is het maken van filmpjes 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. 
De lessen zijn in het overblijflokaal op 6 + 13 + 20  maart en 4 april van 15.30-17.00 uur. 
 
Alle kinderen hebben de folder mee naar huis gekregen. Deze staat ook op de website onder Nieuws 
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De introductie les voor de groepen 1-2 t/m 4 vindt plaats op vrijdag 1 maart. 
De introductie les van de groepen 5 t/m 6 was op maandag 11 februari. 
 

Te vroeg op school 
Veel kinderen vinden het heel fijn om tussen de middag vroeg naar school te komen om te spelen. 
Dat is begrijpelijk, maar voor de overblijfkrachten heel erg lastig om overzicht te bewaren. 
We vragen u uw dochter/zoon niet voor 13.00 uur naar school te sturen. We rekenen op uw hulp! 
 

NieuwThies (Nieuws op de website) 

- Zondag 14 april organiseert de OVVR de Palmpasen optocht. Een leuke optocht van een half uurtje,  
  gevolgd door het eieren zoeken op de zandverstuiving. Aanmelden via palmpasen@ovvr.nl  
- Zondag 21 april organiseert de OVVR de Kids Playbackshow in de feesttent. Wil je meedoen?  
  Geef je dan op d.m.v. het oranje formulier in de bakjes of mail naar: playbackshow@ovvr.nl   
 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Aanmeldformulier OVVR Kids Playbackshow 

- KunstKids – buitenschoolse Kunstlessen 
 

Agenda 
27 febr LOT-controle 

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

28 febr opening Belevingspunt Rolde m.m.v. gr 6a 

28 febr 1e rapportage mee naar huis 

01 maart introductie les KunstKids gr 1-2 t/m 4 

01 maart gastles blues - gitaar gr 5 + 6 

01 maart opening Meertmaond - Streektaolmaond  

05 maart gastles dans gr 1-2 - Het oude, nieuwe huis 

06 maart spreekuur GGD - jeugdarts 

06 maart creacircuit gr 5-8 

06 maart 1e buitenschoolse les KunstKids gr 5-8 

07 maart handbal clinic door Unitas gr 7a + 7-8b + 8a 

08 maart gastles media gr 7 + 8 

08 maart gastles blues - gitaar gr 5 + 6 

08 maart Kinderraad vergadering 

12 maart gastles dans gr 1-2 - Het oude, nieuwe huis 

12 maart uitgestelde 2e ouder contactmoment gr 7b 

13 maart gastles Impuls muziek gr 6 t/m 8  

13 maart scholen voorleeskampioenschap Aa en Hunze 

13 maart 2e buitenschoolse les KunstKids gr 5-8 

14 maart Drènts veurlezen in alle groepen 

14 maart uitgestelde 2e ouder contactmoment gr 7b 

14 maart 1e buitenschoolse les KunstKids gr 1-2 en 3-4 

15 maart school gesloten i.v.m. onderwijsstaking 

18 maart rapport inleveren bij de leerkracht 

20 maart meester- en juffendag 

20 maart 3e buitenschoolse les KunstKids gr 5-8 

21 maart 2e buitenschoolse les KunstKids gr 1-2 en 3-4 

22 maart gastles media gr 7 + 8 

25 maart gastles Bank voor de klas gr 7-8b + 8a 

26 maart maandbulletin april 

27 maart PrimAH Onderwijs Ontmoetings Dag - alle kinderen vrij 

28 maart 3e buitenschoolse les KunstKids gr 1-2 en 3-4 

29 maart gastles media gr 7 + 8 

 

mailto:palmpasen@ovvr.nl
mailto:playbackshow@ovvr.nl

