
 

Lara geboren 
Op 15 mei is Sabine Jansen bevallen van haar dochter LARA. We wensen Sabine en Robert heel veel 
geluk en gezondheid met hun dochter! 
 

Mooie opbrengst veiling 
De veiling tijdens de OgO/DaVinci thema-inloopavond heeft een mooi bedrag opgeleverd. Daarvan 
kunnen we maar liefst negen Chromebooks aanschaffen. De bestelling is inmiddels geplaatst.  
Grote dank aan iedereen die een veilingkavel ter beschikking heeft gesteld en aan alle gulle kopers. 
We zijn erg blij met het resultaat. 
 

Afscheid Ellen Temmingh 
Na zo’n 12 jaar vakleerkracht Godsdienstig vormingsonderwijs geweest te zijn op de Jan Thiesschool, 
gaat Ellen Temmingh aan het einde van het schooljaar met pensioen. Ellen heeft op een zeer 
vakkundige en enthousiaste wijze de GVO lessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd. Heel veel 
kinderen hebben in deze periode haar lessen gevolgd. We danken Ellen heel hartelijk voor haar 
bijdrage aan de brede ontwikkeling van de kinderen. 
Tijdens de laatste GVO les neemt Ellen afscheid van de leerlingen. Wilt u Ellen persoonlijk gedag 
zeggen? Dat kan dat op woensdag 10 juli (14.30-16.30 uur) of op donderdag 11 juli (15.15-16.30 uur). 
 

Nieuwe vakleerkracht GVO 
Na de zomervakantie start Anja Oorebeek als vakleerkracht Godsdienstig vormingsonderwijs. 
Zij zal zich in het nieuwe schooljaar in het maandbulletin aan u voorstellen. 

 
Schooljaar 2019-2020 
Donderdag 27 juni ontvangt u de groepsbezetting en de namenlijsten van de groepen. 
De lokaalverdeling kunt u op deze dag op de website onder Informatie – Plattegrond vinden. 
 

Kennismaken 
Het komende schooljaar verwelkomen we weer veel nieuwe kinderen in groep 1-2. 
Zij komen allemaal op vrijdag 5 juli om 12.15 uur kennismaken. 
Op woensdag 10 juli (10.30-11.00 uur) maken alle kinderen die al op school zitten kennis met hun 
nieuwe leerkracht in het nieuwe lokaal en met wellicht nieuwe kinderen in de groep. 
De kinderen die na de zomervakantie van een andere school nieuw in de groepen 3 t/m 8 komen, 
zullen deze hele ochtend aanwezig zijn.  

 
Informatie schooljaar 2019-2020 
Het is de bedoeling dat voor aanvang van het schooljaar 2019-2020 alle informatie op de website 
staat. 

 
Zomervakantie 
De zomervakantie begint vrijdag 12 juli om 12.00 uur. 
Maandag 26 augustus worden alle kinderen weer op school verwacht. 

 

 
                       
 

 



Vakantierooster 2019-2020 
herfstvakantie           -  21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie            -  23 december 2019 t/m 03 januari 2020 
voorjaarsvakantie     -  17 februari t/m 21 februari 2020 
Pasen                          -  10 april t/m 13 april 2020  
meivakantie               -  27 april t/m 08 mei 2020 
Hemelvaart                -  21 en 22 mei 2020 
Pinksteren                  -  01 juni 2020 
zomervakantie           - 06 juli t/m 14 augustus 2020 
 
Margedagen 
De margedagen worden woensdag 26 juni in overleg met de Medezeggenschapsraad vastgesteld. 
Zodra deze bekend zijn wordt u daarover per mail geïnformeerd. 
 

Afscheidsrituelen groep 8  
Aan het einde van het schooljaar verlaten 47 leerlingen de Jan Thiesschool, omdat zij uitstromen 
naar het voortgezet onderwijs.  
Dit laten we niet onopgemerkt voorbij gaan. We organiseren de volgende afscheidsrituelen:  
- 09 juli 09.00 uur opvoering musical ‘Betoeterd’ voor de groepen 1 t/m 4  
- 09 juli 13.15 uur opvoering musical ‘Betoeterd’ voor de groepen 5 t/m 7 en oud leerlingen  
- 10 juli 13.00 uur afscheid van het personeel tijdens de High-Tea  
- 10 juli 19.30 opvoering musical ‘Betoeterd’ voor ouders/verzorgers en genodigden  
- 12 juli 09.45 uur ouders/verzorgers groep 8 nemen afscheid tijdens ‘Op de koffie/thee’  
- 12 juli 10.30 uur strooien in baskets door leerlingen van groep 8  
- 12 juli 11.30 uitzwaaien groep 8 + alle andere kinderen die de school verlaten  
 

Gevonden voorwerpen kijkdag 
De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Daarom organiseren we op vrijdag 5 juli tussen 
11.45-12.15 uur een kijkmoment en worden alle spullen uitgestald. 
Hopelijk gaan alle spullen weer mee terug naar huis. 

 
MR nieuws 
Op 6 mei vergaderde de MR.  We hebben uitvoerig gesproken  over de manier van vergaderen en de  
werkwijze van de MR. Beide punten worden verder onderzocht.  
Verder op de agenda de planning van het schooljaar 2019-2020 en de criteria voor plaatsing 
leerlingen in een groep. Met wat kleine aanpassingen is de MR akkoord met het voorstel hiervoor. 
Het voorstel voor het aanbieden van GVO keurden we goed.  De GVO lessen worden aangeboden 
aan de groepen 3 t/m 8. Dit is ooit ontstaan als soort compromis naar ouders die graag een 
christelijke school zouden zien in Rolde. Destijds werd een deel van de lessen betaald door de 
Jacobuskerk. Momenteel bestaat er landelijke subsidie voor alle GVO lessen.   
Veel leerlingen volgen de GVO lessen en zijn er erg enthousiast over.  
We besluiten komend school jaar wederom alleen GVO lessen aan te bieden.  Juf Ellen gaat eind dit 
schooljaar met pensioen. Zij zal worden vervangen door Anja Oorebeek.   
Veel dank aan juf Ellen voor haar inzet en enthousiasme de afgelopen jaren!  
 We willen volgend schooljaar graag wat dieper nadenken over de keuze voor GVO/ HVO en 
agenderen dit voor een volgende vergadering.   
 
De resultaten van tevredenheidspeiling onder leerlingen en ouders konden we inzien, maar dit waren 
nog de “kale” cijfers , zonder interpretatie. De uitkomsten zijn lastig te vergelijken met eerder 
uitkomsten omdat eerder een andere manier van evalueren is gebruikt. Het respons percentage lag 
rond de 50%.  
Woensdag 26 juni staat de laatste MR vergadering van dit schooljaar gepland. Dan op de agenda o.a.:  



Besluitvorming over Margedagen schooljaar 19-20 , overzicht van de schooltaken 19-20, 
kwaliteitszorg, schoolplan, schoolgids en de nieuwe methode aanvankelijk technisch lezen.    
 

Agenda 
26 juni MR vergadering 

26 juni knutselavond musical gr 8 

27 juni schoolreis gr 1-2 

27 juni excursie historisch Rolde gr 5-6b  

27 juni 3e oudercontactmoment 

02 juli spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

02 juli GVO gr 7a excursie – de Synagoge 

02 juli 3e oudercontactmoment 

04 juli spreekuur jeugdarts GGD 

04 juli creacircuit gr 3 + 4 

04 juli 2e rapportage mee naar huis 

04 juli GMR vergadering 

05 juli gastles 4 Moviemaker gr 7 + 8 

05 juli kennismaken nieuwe kleuters 19-20 

05 juli gevonden voorwerpen uitgestald om mee naar huis nemen 

09 juli ’s morgens musical voor groep 1-4 

09 juli ’s middags musical voor groep 5-7 en oud-leerlingen 

10 juli kennismaking nieuwe groep/nieuwe leerkracht(en) 

10 juli High Tea groep 8 

10 juli musical groep 8 

12 juli op de koffie bij groep 8 

12 juli uitzwaaien groep 8 

12 juli 12.00 uur zomervakantie 

26 augustus 1e dag nieuwe schooljaar 
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