
 

Nieuwe Thiessers 
In april starten Tim (de Kangoeroes) en Fleur ( de Papegaaien) bij de kleuters. 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool!  
 
Sabine Jansen met zwangerschapsverlof 
Sabine Jansen (groepen 7-8b en 8a) is vrijdag 5 april voorlopig voor het laatst op school,  omdat haar 
zwangerschapsverlof start. De vervanging wordt verzorgd door Jessie Kamminga. 
 

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

Controleposten voor praktisch verkeersexamen gezocht 
In april 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.examen.vvn.nl/oefenen 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!!!  

 
 
Rijksvaccinatieprogramma 
In het jaar dat kinderen negen jaar worden, krijgen ze het Rijksvaccinatieprogramma vaccinaties DTP 
(Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode Hond) aangeboden. 
Alle kinderen uit het geboortejaar 2010 hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. 
Voor de gemeente Aa en Hunze vindt de vaccinatieronde plaats op donderdag 4 april tussen 13.30-
17.45 uur plaats in Sporthal de Goorns Asserstraat 31-33 9461 GB Gieten. 
U kunt uw kind(eren) deze middag (afhankelijk van het oproeptijdstip) eerder ophalen en weer 
terugbrengen.  
Meer informatie over het Rijksvaccinatieprogramma kunt u vinden op 
https://www.rivm.nl/vaccinaties  
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Schooltennis 
In maart en april kunnen de kinderen kennis maken met de tennissport. Aan de groepen 4, 5 en 6 
wordt een tennisles gegeven tijdens de gymles. 
Hiernaast krijgen groep 3 en groep 3-4 op 8 april een tennis clinic op het tennispark.  
Om niet alleen kinderen van groep 3 en groep3-4 kennis te laten maken met tennis op het park, 
organiseert  T.V. Rolde ook een tennisinstuif op vrijdag 29 maart. Van 15.00-16.00 uur zijn kinderen 
van groep 3 en 4 welkom op het tennispark. Van 16.00-17.00 zijn kinderen van de groepen 5 t/m 8 
welkom. Deelname aan de instuif is gratis en aanmelden is niet nodig. Als de kinderen het tennissen 
leuk vonden, dan zien we ze dan graag weer! 
Op woensdag 3, 10 en 17 april is er de mogelijkheid om gratis proeflessen te volgen van 14:30 t/m 
15:30 uur.  
Arjan Dijkema is de tennisleraar van Future tennis. Hij zal de jeugdtennislessen en schooltennis 
verzorgen. T.V. Rolde heeft in samenwerking met Future tennis tennislespakketten samengesteld. 
Meer informatie hierover is te vinden op de website www.tvrolde.nl 
Voor verdere inlichtingen en vragen kunt u altijd contact opnemen met de jeugdcommissie T.V. 
Rolde via jeugdcommissie@tvrolde.nl of kijk op www.tvrolde.nl. 
 

ANWB Streetwise 
Dinsdag 9 april staat in het teken van verkeerseducatie. 
Voor alle groepen wordt een specifiek programma van ANWB Streetwise georganiseerd. 
gr 1-2 Toet toet       gr 3-4 Blik en klik       gr 5-6 Hallo auto      gr 7-8 Trapvaardig. 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Woensdagmiddag 10 april vindt het schoolvoetbaltoernooi plaats. Onze school zal deelnemen met 
een jongens en een meisjes team. 

 
Geessie en Geert   
In het kader van onze leerlijn Cultureel erfgoed brengen groep 5a (11 april) en 5b (18 april) een 
bezoek aan museum ‘De Kluis’ in Eext. Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

Spreekuur JGZ 

Deze maand houdt de GGD Drenthe – afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school: 
11 april - jeugdverpleegkundige 
 

Koningsspelen gr 5 t/m 8  
Op vrijdag 12 april organiseren we voor gr 5 t/m 8 de Koningsspelen. Op deze dag geldt voor deze 
groepen een continurooster (08.30-14.00 uur). Nadere informatie volgt. 
De groepen 1 t/m 4 hebben op vrijdag 17 mei hun sportdag. In het schooljaar 2019-2020 organiseren 
we de Koningsspelen weer voor hen.   
 

Centrale Eindtoets  
Op 16 en 17 april wordt de Centrale Eindtoets IEP primair onderwijs in groep 8 afgenomen. 
De leerlingen worden voorbereid op de vraagstelling en werkwijze van de toets.  
Meer informatie volgt via Social Schools. 
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Als het advies van de Centrale Eindtoets hoger is dan het schooladvies, moet de basisschool het 
schooladvies heroverwegen. De school is verantwoordelijk voor de heroverweging. Dit gebeurt 
uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. 
Het resultaat van de Centrale Eindtoets wordt door de Onderwijsinspectie gebruikt om de kwaliteit 
van het onderwijs van onze school te beoordelen. 
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OgO en BHV scholing 
De leerkrachten van de groepen 1-2 vervolgen in april hun OgO-scholing ‘reken/wiskunde 
activiteiten’ 
Op 17 april krijgen de onze Bedrijfshulpverleners nascholing ‘Brand en Ontruiming’. 

 
Vrije dagen rest van het schooljaar 

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 

 
Impuls muziek lessen 
Deze maand vinden in het kader van de Impuls muziek regelingen gastlessen plaats. 
10 april – groepen 3-4b t/m 5-6b 
24 april – groepen 6a t/m 8a 

 
Thema inloopavond  
Op donderdag 25 april organiseren we van 17.30-19.30 uur de OgO/DaVinci inloopavond.  
Op deze avond kunt u rondkijken in alle groepen en zien wat er is gemaakt door de kinderen over de 
thema’s van OgO (groep 1-2) en de methode DaVinci (groep 3-8).  
Tijdens deze avond organiseren we een veiling waarbij leuke items te koop worden aangeboden. De 
opbrengst daarvan komt ten goede aan de aanschaf van Chromebooks. Noteert u de datum alvast in 
uw agenda? 
Nadere informatie volgt via Social Schools.  
 

 
 
Hulpouders mee op schoolreis 
Alle ouders krijgen de gelegenheid zich aan te melden om als hulpouder mee te gaan op de 
schoolreis van hun kind. Duo-aanmeldingen zijn niet mogelijk. 
Uiteindelijk maken de leerkrachten een keuze uit het aantal aanmeldingen. 
NB: Van elk schooljaar houden we bij welke ouders mee zijn geweest. 
Zodra u een mailing met de hulpvraag heeft ontvangen, kunt u zich aanmelden. 
De volgorde van de mailing is: meerdaagse schoolreizen gr 8 + 7 + 6 en daarna de overige groepen in 
volgorde van vertrekdatum. 
De data van de schoolreizen zijn: 
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 mei t/m 24 mei 
 
 
 



Vakantierooster schooljaar 2019-2020 
Het vakantierooster 2019-2020 is in de GMR vastgesteld.  
herfstvakantie           -  21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie            -  23 december 2019 t/m 03 januari 2020 
voorjaarsvakantie     -  17 t/m 21 februari 2020 
Pasen                          -  10 t/m 13 april 2020  
meivakantie               -  27 april t/m 08 mei 2020 
Hemelvaart                -  21 en 22 mei 2020 
Pinkstervakantie       -  01 juni 2020 
zomervakantie           - 06 juli t/m 14 augustus 2020 
De margedagen worden op een later moment in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld.          
  

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder NIEUWS onlangs geplaatst: 
- Dansles voor kinderen 
- GMR nieuwsbrief maart 2019 
- Puk winnares verhalen schrijfwedstrijd ‘In elk kind zit een verhaal’ 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 
- Aanmeldformulier voor de OVVR Kids Playbackshow van zondag 21 april. 
  Aanmelden kan tot 1 april via het oranje aanmeldformulier of via playbackshow@ovvr.nl  
- Op 9 april organiseert de bibliotheek voor kinderen van de groepen 6 t/m 8 DigiLab on Tour.  
  Je leert dan hoe je een drone kan laten vliegen (programmeren). 

          

Agenda 
27 maart PrimAH Onderwijs Ontmoetings Dag - alle kinderen vrij 

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

03 april praktisch verkeersexamen groep 8 

03 april 4e buitenschoolse les KunstKids gr 5-8 

04 april theoretisch verkeersexamen groep 8 

04 april Rijksvaccinatieprogramma  

04 april 4e buitenschoolse les KunstKids gr 1-2 en 3-4 

04 april spreekuur JGZ: jeugdverpleegkundige 

08 april schooltennis groep 3a en 3-4b 

09 april ANWB Streetwise dag 

10 april gastles Impuls muziek gr 3-4b t/m 5-6b 

10 april  schoolvoetbaltoernooi 

11 april excursie gr 5a naar museum De Kluis in Eext  

11 april GMR-vergadering 

12 april Koningsspelen gr 5 t/m 8 – continurooster 

16 + 17 april Centrale Eindtoets gr 8 

18 april excursie gr 5b naar museum De Kluis in Eext 

19 t/m 22 april Pasen – vrij 

23 april maandbulletin mei 

24 april gastles Impuls muziek gr 6 t/m 8 

25 april OgO/DaVinci inloopavond 

29 april t/m 5 mei meivakantie 
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