
 

Nieuwe Thiessers 
In de maand mei komen weer nieuwe leerlingen op school: Tess bij de Pinguïns, Jacob bij de Kangoeroes en 
Tobias bij de Papegaaien.  
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

Britta (gr 7-8b) heeft in april onze school verlaten. We wensen haar heel veel succes op haar nieuwe school. 
 

OgO/Davinci 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 is niet alleen ons restaurant geopend, maar organiseren we ook een veiling waarbij 
leuke items te koop worden aangeboden. De opbrengst daarvan komt ten goede aan de aanschaf van 
Chromebooks. Nadere informatie volgt via Social Schools. 

 
Koningsspelen groot succes 
De Koningsspelen van de groepen 5 t/m 8 waren een groot succes. Na de gezamenlijke opening met zang 
en dans konden de kinderen, dankzij de hulp van vele vaders/moeders, genieten van sportieve activiteiten 
en een Koningsbroodmaaltijd. Heel erg bedankt voor alle hulp! 
    
Schooljaar 2019-2020 
Achter de schermen zijn we  al druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2019-2020. In het 
nieuwe schooljaar hebben we evenveel groepen als in het huidige schooljaar (12). 
Hoe de groepen worden verdeeld is nog niet definitief vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval dat er een 
wijziging gaat plaatsvinden. De ouders van leerlingen van deze groepen worden t.z.t. uitgenodigd voor een 
ouderavond. Nadere informatie volgt. 
In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt elk schooljaar een procedure vastgesteld om de 
groepsverdeling op een zorgvuldige manier te laten verlopen. 

 
Nieuw thema groepen 1-2 
Na de meivakantie starten alle groepen 1-2 met hun nieuwe thema: ‘……….. in de wereld van cijfers en 
letters’. 
 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 8 mei. 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. 
 

Huiswerkboekje aangepast 
Het huiswerkboekje is geactualiseerd. De nieuwe versie staat op de website onder Informatie. 
In het huiswerkboekje kun u lezen hoe school omgaat met huiswerk. 

 

 
                       
 

 



Stille tocht en Dodenherdenking              
De Jan Thiesschool adopteerde in 2005 het monument op de Kerkbrink. 
Leerlingen van groep 8 lopen mee tijdens de Stille tocht op zaterdag 4 mei. Tijdens de Dodenherdenking 
leggen enkele kinderen een bloemstuk bij het monument, hijsen ze de Nederlandse en Drentse vlag of 
lezen gedichten voor. 
 

Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op woensdag 15 mei heeft de jeugdarts van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school. 
 

Schoolzwemwedstrijd Aa en Hunze 

Dit jaar worden op woensdagmiddag 22 mei in zwembad ‘Het Zwanemeer’ in Gieten de 
schoolzwemwedstrijd voor alle basisscholen uit de gemeente Aa en Hunze gehouden. De organisatie is in 
handen van zzg de Boskikkers. Nadere informatie over het aanmelden volgt via Social Schools.  
 

Aanmelden GVO 2019-2020 

Woensdag 08 mei ontvangt u informatie over aanmelding van de lessen Godsdienstige VormingsOnderwijs 
voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2019-2020. 
U kunt uw kind tot uiterlijk woensdag 15 mei schriftelijk (voorzien van handtekening) aanmelden voor de 
lessen GVO. Aanmelden na deze datum is NIET meer mogelijk. 
NB: Elk schooljaar dient u uw kind(eren) opnieuw aan te melden. 
 

Sportdag 
Op vrijdag 17 mei is de sportdag voor de groepen 1-4. Het thema van de sportdag is ‘water’. 
Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

Vergaderingen  
06 mei - vergadering Medezeggenschapsraad 
10 mei - vergadering Kinderraad 
20 mei - vergadering Oudervereniging 

 
Facultatieve ouderavond voor groep 8 
Op 16 en 17 april hebben de kinderen van groep 8a en 8b de Centrale Eindtoets van IEP gemaakt. 
In de loop van mei verwachten we de uitslag. Als het resultaat van de Centrale Eindtoets hoger uitvalt dan 
het schooladvies kan de school het schooladvies heroverwegen. Hiervoor wordt een facultatief 
oudercontactmoment voor de ouders van groep 8 georganiseerd. Deze avond is alleen bedoeld voor ouders 
waarvan het resultaat van de Centrale Eindtoets aanleiding is voor een gesprek. 
 

Schoolreizen  
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 
                 
 
 



Schoolfotograaf 
Op donderdag 9 mei komt de schoolfotograaf. U ontvangt een paar weken na het fotograferen een 
persoonlijk wachtwoord met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.    
Bewaar deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de inlogcode en 
het wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijt raakt.   
Wanneer u de schoolfoto’s binnen 14 dagen bestelt, krijgt u bij een voordeel set van de individuele foto de 
klassenfoto gratis. Ook kunt u via internet andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten 
plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.      
Er wordt een individuele, een broertje/zusje en een groepsfoto gemaakt.  
Het is niet mogelijk dat broertjes/zusjes die niet op school zitten mee op de foto gaan.  
De bestelling, afhandeling en betaling verloopt via internet.  
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.  

  
Vrije dagen rest van het schooljaar 

29 april t/m 3 mei meivakantie 

29 mei t/m 10 juni Pinkstervakantie 

12 juli ’s middags groepen 5 t/m 8 

 
Impuls muzieklessen 
Deze maand vinden in het kader van de Impuls muzieklessen plaats. 
15 mei – groepen 1-2 t/m 3a 
 

 
NieuwThies 

Op onze website zijn onlangs de volgende items geplaatst: 
- Dol op Sport Kids - meivakantie gr 5-8 
- Concert Katona Twins - Stichting Rolder Concerten 
- Schoolzwemwedstrijd Aa en Hunze 

 

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

- Sociaal Veilig Onderwijs 
- Surfsleutel, kindvriendelijk internet 

 

WeetThies 
 Op zaterdag 11 mei 2019 wordt de dertiende editie van het scholen kampioenschap  

hardlopen van de gemeente Aa en Hunze gehouden. Het sportfestijn is een onderdeel van de Run 
van Gieten.  
Deelname is gratis en aanmelden kan alleen via www.runvangieten.nl  onder het kopje inschrijven. 
Kinderen die voor 1 mei zijn aangemeld, lopen met een startnummer met hun voornaam.  
Op zaterdag 11 mei kunnen kinderen zich alsnog aanmelden in het kantoor van Tinten op de Brink 
in Gieten, maar dan doen ze mee met een startnummer zonder voornaam. 
 

Agenda 
25 april OgO/DaVinci inloopavond 

29 april t/m 03 mei meivakantie 

04 mei Stille tocht en Dodenherdenking gr 8 

http://www.runvangieten.nl/


06 mei excursie gr 8 naar Herinneringscentrum Kamp Westerbork 

06 mei vergadering MR 

08 mei LOT-controle 

09 mei schoolfotograaf 

10 mei vergadering Kinderraad 

13 t/m 28 mei Cito toetsweken 

15 mei spreekuur jeugdarts GGD 

15 mei gastles muziek gr 1-2 t/m 3a 

17 mei sportdag gr 1-4 

20 mei vergadering Oudervereniging 

22 mei schoolzwemwedstrijd Aa en Hunze 

22 t/m 24 mei schoolreis groep 8 

23 mei schoolreis gr 3 + 4 

27 mei ouderavond nieuwe groepen 

28 mei schoolreis gr 5 

28 mei nieuwe maandbulletin verschijnt 

29 mei studiedag personeel – alle groepen vrij 

30 mei t/m 10 juni Pinkstervakantie 
 

 


