
 

Nieuwe leerlingen 
In juni komen er weer een aantal kinderen op school: bij de Kangoeroes is dat Thom.  
Nikki, Loek en Thomas komen bij de Papegaaien. We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de 
Jan Thiesschool! 
Lyam woonde al in Nieuw Amsterdam en gaat daar nu ook naar school. We wensen hem een heel 
fijne tijd op zijn nieuwe school. 

 
Schooljaar 2019-2020 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2019-2020.  
Door ongelukkige aantallen moeten we komend schooljaar de groepsverdeling aanpassen. We gaan 
daar zeer zorgvuldig mee om. In de Medezeggenschapsraad zijn de formatie, de planning en de 
criteria op basis van waarvan de kinderen in een groep worden geplaatst besproken. 
Inmiddels is duidelijk dat we 12 groepen hebben. Deze zijn als volgt over de leerjaren verdeeld:  
1-2a   1-2c   2-3b   3a   4a   4-5b   5a   6a   6-7b   7a   8a en 8b. In januari 2020 starten we met een 
instroomgroep (4-jarigen). 
Voor de ouders van de groepen 1-2 en 7 is op 27 mei een informatieavond georganiseerd. 
We zijn in gesprek over de doublures, springers, verplaatsers, de samenstelling van de groepen en de 
groepsbezetting. 
We hopen u op dinsdag 27 juni via een mailing te kunnen informeren over de groepsbezetting en de 
namenlijsten van de groepen. 
 

Centrale Eindtoets 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP mee naar huis 
gekregen. Ook de ‘heroverwegingsgesprekken’ zijn geweest. 
De schoolscore van 84 is ver boven de norm die de Onderwijsinspectie (80) aan ons stelt.  
We zijn als school dan ook zeer tevreden over het resultaat. 
 

Zomerfeest 
Op woensdag 12 juni organiseren we het Zomerfeest. Dit keer gaan alle kinderen in (gemengde) 
groepen (onder begeleiding0 op zoek naar verschillende ‘vossen’ tijdens onze Vossenjacht. 
 

 
  

Gastlessen Cultuurmenu 
In het kader van het Cultuurmenu krijgen de groepen 7a, 7-8b en 8a op 11 + 18 + 25 juni en 5 juli een 
gastles Moviemakers. In elke groep wordt een eigen film gemaakt. 
 

Schoolreizen  
Deze maand gaan de volgende groepen op schoolreis: 
19 en 20 juni     - groepen 6 
19 t/m 21 juni   - groepen 7 
27 juni                - groepen 1-2  

 

      

 

                       
 

 



 
Excursie Molenmuis 
Groep 1-2c gaat woensdag 19 juni in het kader van het Cultuurmenu op excursie naar de molen van 
Gieten.  

 
Schoolzwemkampioenschap succesvol 
Woensdag 22 mei hebben weer de jaarlijkse schoolzwemkampioenschappen plaatsgevonden.  

Onze zwemmers waren heel goed in vorm, want Indy (1e), Wout (1e), Martijn (3e), Lasse H (3e), Minke 

(2e) , Stan (2e), Rixt (1e), Anniek (1e) en Lieke (2e) behaalden een persoonlijke prijs.  

Het estafette team kon ook dit keer niet achterblijven en won voor de vierde keer de 1e prijs. 

Geweldig gedaan allemaal!  

 
 

GVO nieuws 
In verband met hun jaarthema zijn de komende periode diverse GVO activiteiten gepland. 

GVO groep 6a+b 
 
GVO groep 7b 
GVO groep 7a 
GVO groep 8a+b 

17 juni - gastles dominee Jan Bos 
24 juni - excursie Jacobuskerk 
25 juni - excursie synagoge Groningen 
02 juli - excursie synagoge Groningen 
n.n.b.  - gastles moskee 

              

Vergaderingen  
14 juni - Kinderraad 
17 juni - OV vergadering 
26 juni - MR vergadering 
04 juli  - GMR vergadering 
 

Oudercontactmoment 3 
Dinsdag 25 juni, donderdag 27 juni en dinsdag 2 juli is het 3e oudercontactmoment van dit schooljaar.  
Intekenen via Social Schools is mogelijk van 13 t/m 18 juni. Er is dit keer geen spreekavond voor de 
groepen 8. Het is de bedoeling dat alle ouders/verzorgers intekenen.  

Spreekuur GGD afd. Jeugdgezondheidszorg 

Donderdag 27 juni heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
spreekuur in school. 

 



 
FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 
Sociaal Veilig Onderwijs met o.a. artikelen over Online Pesten en Leerkracht kan het verschil maken. 
Zie ook www.stichtingveiligonderwijs.nl  

 
WeetThies 
De RAS organiseert van 11 t/m 14 juni voor de 7e keer de avond4daagse voor jong en oud.  

Er wordt gelopen in 3 groepen: 3 km, 5 km en 10 km. 
Zie voor meer informatie www.ras-rolde.nl of blz. 4 van dit Maandbulletin. 
 

Van 24 t/m 28 juni organiseert zwembad Zwanemeer in Gieten de Zwem4daagse.  

Kinderen t/m 10 jaar zwemmen 10 baantjes en vanaf 10 jaar zwemmen ze 20 baantjes per dag.  
Voor meer info kunt u bellen met het zwembad  0592 261565 of kijk op blz. 5 van dit Maandbulletin. 

Klankrijk Drenthe organiseert op 15 juni van 13.15-16.15 een open huis in Podium Zuidhaege 

(Zuidhaege 2 Assen). Het programma bestaat o.a. uit: leerlingenconcerten, informatie over lessen, 
muziekinstrumenten uitproberen en kennismaking met de docenten.  
Zie voor meer informatie www.klankrijkdrenthe.nl of kijk op blz. 6 van dit Maandbulletin. 

Agenda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

11 juni gastles 1 gr 7a + 7-8b + 8a Moviemaker 

12 juni Zomerfeest 

14 juni Kinderraad vergadering 

17 juni GVO gr 6 gastles Jan Bos (dominee) 

17 juni OV vergadering 

18 juni gastles 2 gr 7a + 7-8b + 8a Moviemaker 

19 juni gastles muziek gr 1-2a+b + 3a 

19 juni excursie gr 1-2c Molenmuis 

19 + 20 juni schoolreis gr 6 

19 t/m 21 juni schoolreis gr 7 

24 juni GVO gr 6 excursie Jacobuskerk 

25 juni gastles 3 gr 7a + 7-8b + 8a Moviemaker 

25 juni GVO gr 7b excursie synagoge Groningen 

25 juni 3e oudercontactmoment 

26 juni MR vergadering 

27 juni spreekuur GGD – JGZ jeugdverpleegkundige 

27 juni schoolreis gr 1-2 

27 juni 3e oudercontactmoment 

02 juli 3e oudercontactmoment 

http://www.stichtingveiligonderwijs.nl/
http://www.ras-rolde.nl/
http://www.klankrijkdrenthe.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 
Van dinsdag 11 juni tot en met vrijdag 14 juni 2019 organiseert de Rolder Activiteiten 
Stichting weer voor de 7de keer een avond4daagse voor jong en oud. 
 
Er wordt gelopen in 3 groepen: 3km, 5km en 10km.  
De starttijden zijn voor de 3km en 5km om 18.30 uur en voor de 10km om 18.00 uur.  
De tijden voor de laatste avond worden nog veranderd, dit wordt medegedeeld op de 
woensdagavond. Houdt hier dus rekening mee! 
 
De kosten voor deelname: 
Voorinschrijving               5 euro 
Startdag 11 of 12 juni      6 euro 
1 dag                               2,50 euro 
2 dagen                           3,00 euro 
 
De voorinschrijvingen zijn op maandag 27 mei en op dinsdag 28 mei van 19.00 uur tot 21.00 
uur bij Stationskoffiehuis te Rolde. 
Wel is het de bedoeling dat iedereen die meeloopt ook betaalt!! 
 
Bij minimaal 3 avonden krijgen alle (betalende) deelnemers een medaille.  
Voor degene die 1 of 2 dagen meelopen is er een dagmedaille. 
 
Let op! De eerste avond starten wij vanaf Hendrik Kok te Rolde. Dit i.v.m. de route die langs 
het Hof van Saksen gaat. Kom voor zover het mogelijk is, op deze dag, met de fiets of als je 
dichtbij woont lopend. Er zijn weinig parkeerplekken beschikbaar. 
 
De laatste avond is weer een bijzondere avond. Iedereen mag dan weer verkleed meelopen. 
Dit jaar hebben we als thema: CIRCUS. 
Voor het beste verklede kind of volwassene is er een klein prijsje beschikbaar. 
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Zwembad Zwanemeer in Gieten   
 

24 t/m 28 juni 2019 

Van 24 t/m 28 juni organiseert zwembad Zwanemeer in Gieten de Zwem4daagse.  
De Zwem4daagse is een sportief evenement waarmee iedereen gestimuleerd wordt om te blijven 
zwemmen. 

Blijven oefenen 
Nederland is een echt waterland, we leren zwemmen voor onze veiligheid in en om het water. Voor 
kinderen is het belangrijk om ook na het behalen van het zwemdiploma vaak te zwemmen en de 
aangeleerde vaardigheden te blijven oefenen. 
Zwemmen en bewegen in het water is ook nog eens leuk en super gezond! 
 

Medaille 
Tijdens de zwem4daagse zwemmen de deelnemers 4 dagen een bepaalde afstand per dag. Kinderen 
t/m 10 jaar zwemmen 10 baantjes en vanaf 10 jaar zwemmen ze 20 baantjes per dag. Als beloning 
voor de prestatie krijgt iedereen op de laatste dag een medaille. 
 

Deelname 
De kosten om deel te nemen zijn €5,50. Iedereen kan meedoen aan de zwem4daagse. Je hoeft niet in 
het bezit te zijn van een abonnement of een ander geldig entreebewijs. 
 

Zwemtijden 

Zwemtijden voor de zwem4daagse maandag/ dinsdag/ donderdag van 07.00 – 10.00 uur en van 
15:30 – 20.00 uur en woensdag /vrijdag van 07.00 – 10.00 uur en van 13.30 – 19.00 uur. 

 
Kleurplaten 
Voor alle kinderen t/m 10 jaar ligt er een kleurplaat klaar in het zwembad, als je deze mooi inkleurt 
en weer inlevert  tijdens de zwem4daagse maak je kans op leuke prijsjes. 
 

Aanmelden 
Aanmelden kan op maandag en dinsdag in de week van de zwem4daagse in het zwembad. 
Voor meer info kunt u bellen met het zwembad  0592 261565. 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 


