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Nieuwe Thiessers 
In augustus zijn op school gestart: 
- groep 1-2a (de Olifanten): Linde, Evert, Anne, Mirthe, Evi en Kim 
- groep 1-2c (de Panda’s): Esmée en Kiet 
- groep 4a: Kai en Liam 
- groep 5b: Djevano 
- groep 6a: Gwen 
- groep 7a: Pelle 
We wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Personele informatie 
Groep 6a: Sabine Jansen hervat op 2 oktober haar werkzaamheden na haar zwangerschapsverlof. 
Marcia van Dijk – den Hartog vervangt haar tot die tijd op woensdag, donderdag en vrijdag. 
Groep 5a: Tot de terugkeer van Sabine Jansen werkt Marcia van Dijk – den Hartog op maandag in 
groep 5a en Sinette Fehrman op dinsdag t/m vrijdag. 
Gymnastiek: Nelleke Ensing (vakleerkracht gymnastiek) is gestart met haar re-integratie traject. In 
eerste instantie geeft Nelleke nog geen gymnastiek. Ze wordt op vrijdag vervangen door Esther 
Ezinga. Helaas is er geen vervanging op dinsdagochtend beschikbaar. De leerkrachten geven dan zelf 
de gymles. 
Harry Martens is nog steeds onder behandeling in het UMCG. 
 

Afscheid Ellen Temmingh. 
Zoals bekend heb ik voor de zomervakantie na bijna 12 jaar afscheid genomen van de Jan 
Thiesschool. Ik heb mijn lessen GVO altijd met veel inzet en plezier gegeven, omdat ik werkte binnen 
een fijn team en met veel geweldige kinderen, die mij doorgaans vol interesse en vooral ook met 
openheid en vertrouwen tegemoet kwamen. Ik neem dan ook afscheid vol dierbare herinneringen 
aan talloze kostbare momenten. 
Maar ook de ouders wil ik zeker niet vergeten: het meeleven in de periodes, waarin ik ernstig ziek 
was, het helpen met knutselen bij de jongere leerlingen en het meerijden tijdens excursies in de 
hogere groepen; dat alles heeft mij heel goed gedaan! Alle betrokkenen wil ik daarvoor dan ook 
hartelijk danken!! En wie weet... tot ziens in de toekomst!  
Ellen Temmingh. 
 

Grote zorgen om beschikbaarheid invallers 
Gelukkig heeft bij de start van van het schooljaar elke groep één of meerdere leerkrachten. Het 
vorige schooljaar was er bij de afwezigheid van leerkrachten (ziekte of verlof) niet altijd een invaller 
beschikbaar en heeft u uw kind zelf thuis opgevangen. 
Stichting PrimAH doet er van alles aan om nieuwe leerkrachten te werven en te binden aan de 
stichting. Helaas is het een kleine vijver, waar veel schoolbesturen in vissen. We voorzien dan ook 
grote problemen in onze regio als er een griepgolf komt.  
Kent u iemand die graag bij ons wil invallen? We horen het graag!    
 
 

Wilt u iets weten? Vragen stellen we op prijs!  
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Thema groepen 1-3 
De groepen 1-3 werken tot de herfstvakantie aan het thema: Wie ben ik! 

 
Startweken Kanjertraining 
Alle groepen werken de eerste twee weken aan de startweken Kanjertraining. De startweken 
bevatten een aantal elementen uit de Kanjertraining, zodat er een duidelijk fundament wordt gelegd 
om in het vervolg van de lessen op voort te bouwen. 
Onderdelen van de startweken zijn o.a.: kennismaken spellen, smileyposter, uitleg petten, 
vertrouwensoefeningen, motor en benzinepomp en klassenafspraken. 
 

Hoofdluis controle 
Op woensdag 28 augustus is het Luizen Opsporings Team actief. 
Wilt u op deze dag s.v.p. uw dochter/zoon geen gel/vlechten in het haar (laten) doen. 
 

Alternatief podiumprogramma tijdens de Roldermarkt 
Het is traditie dat alle groepen zich tijdens het podiumprogramma van de Roldermarkt aan 
ouders/verzorgers en andere belangstellenden presenteren. 
Als de voorbereidingstijd te kort is om een kwalitatief goed programma in te studeren, vervalt het 
podiumprogramma. Ook dit schooljaar is de voorbereidingstijd te kort. Gelukkig zorgt de OVVR op 7 
september voor een alternatief programma. 
09.00 uur groep 1-2 t/m 4                10.30 uur groep 5 t/m 8 

 
Roldermarkt 
Dinsdag 10 september is het Roldermarkt. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
De volgende vrije dagen zijn tijdens de herfstvakantie (21 t/m 25 oktober). 
 

Start lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs (GVO) 
De lessen Godsdienstig Vormingsonderwijs o.l.v. de nieuwe GVO vakleerkracht Anja Oorebeek 
starten op donderdag 29 augustus. We wensen Anja heel veel werkplezier op de Jan Thiesschool.  
 

Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
Elke groep levert twee afgevaardigden. 
Vrijdag 6 september vindt de verkiezing van de Kinderraad plaats. Zodra de uitslag bekend is, wordt u 
daarover geïnformeerd. 
De Medezeggenschapsraad vindt de Kinderraad belangrijk en geeft de leden een mooie vergader-
map en pen. 
 

Wilt u iets weten?  Vraag het gerust! 
 

 

 
Cultuurmenu 
In het kader van ons Kunst- en Cultuurmenu krijgen de groepen 3a + 3-4b + 4a op 19 en 26 
september een gastles Theater. 
De groepen 5a + 6a + 6-7b werken in september aan Schilder je monument. 
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Contactmomenten 
 

Instuif 
Voor alle groepen organiseren we op dinsdag 3 september een instuif.  
Tijdens de instuif staat kennismaken met elkaar centraal. De kinderen van deze groepen zijn daarbij 
aanwezig. Zij stellen hun ouders/verzorgers aan de leerkracht voor en laten de materialen zien. 
In verband met de grote drukte zijn leerlingen met de achternaam: 
- A t/m M  welkom tussen 17.00-17.30 uur  
- N t/m Z   van  17.30-18.00 uur  
Tijdens de instuif is het mogelijk om in te tekenen voor de open lessen  
De informatieavonden komen hiermee te vervallen 

Alle relevante informatie over alle groepen kunt u op onze website vinden onder > Onderwijs. 
 
Alle ouders/verzorgers worden drie keer per schooljaar voor een oudercontactmoment uitgenodigd. 
Het intekenen verloopt via Social Schools. 
Voor dringende zaken kunt u altijd tussentijds een afspraak maken. 
   

Groep 1 t/m 7 

 
STARTgesprek gr 1 t/m 7 (15 minuten) van 16.00-18.00 uur op 12 + 17 + 19 + 23 september 
Tijdens het STARTgesprek vertellen ouders over hun kind op basis van de volgende drie       
vragen: 
1. Omschrijf uw dochter/zoon 
2. Zijn er speciale zaken betreffende leren / gedrag / gezondheid waar de leerkracht(en) rekening  
     mee moet houden?  
3. Welke speciale afspraken moeten we maken?  
 

Het tweede oudercontactmoment duurt 10 minuten van 16.00-18.00 uur op 28 + 30 jan + 3 febr 
Bij de groepen 5 t/m 7 is ook het kind aanwezig.  
We bespreken de volgende 4 vragen: 
1. Wat gaat er allemaal al heel goed en hoe krijg je dat voor elkaar? 
2. Stel dat je zou kunnen toveren, wat zou er dan op school anders gaan? 
3. Wat zou jij kunnen doen om een klein begin te maken in die richting? 
4. Welke hulp heb je van de leerkracht en/of je ouders nodig?  

   
Het derde oudercontactmoment duurt 10 minuten van 16.00-18.00 uur op 18 + 22 + 25 juni 
Bij de groepen 5 t/m 7 is ook het kind aanwezig.   
De voortgang van de 4 vragen tijdens het tweede oudercontactmoment worden besproken  
1. Wat gaat er allemaal al heel goed en hoe krijg je dat voor elkaar?  
2. Stel dat je zou kunnen toveren, wat zou er dan op school anders gaan?  
3. Wat zou jij kunnen doen om een klein begin te maken in die richting?  
4. Welke hulp heb je van de leerkracht en/of je ouders nodig?  
5. Waar ga je het volgende schooljaar aan werken?  
 
 

Groep 8 
Alle gesprekken zijn op uitnodiging. 
 
STARTgesprek gr 8 (sept/okt) duurt 15 minuten (data nog nader te bepalen) 
Het kind is bij het gesprek aanwezig. 
Gespreksonderwerp: waar wordt de komende periode aan gewerkt. 
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SCHOOLADVIESgesprek gr 8 duurt 30 minuten in februari 2020 (data nog nader te bepalen) 
Het kind is bij het gesprek aanwezig. 
Gespreksonderwerp: schooladvies + aanmelding voortgezet onderwijs. 
 
HEROVERWEGINGSgesprek gr 8  (facultatief) duurt 15 minuten in maart 2020 (data nog nader te 
bepalen) 
Het kind is bij het gesprek aanwezig. 
Gespreksonderwerp: mogelijke heroverweging van het schooladvies 
 
LWOOgesprek voor LWOO leerlingen duurt 30 minuten voor december (data nog nader te bepalen) 
Het kind is bij het gesprek aanwezig. 
Gespreksonderwerp: aanmelding LWOO 
 

Open lessen 
Alle ouders/verzorgers krijgen de gelegenheid om een les van hun eigen kind bij te wonen.    
Alleen ouders/verzorgers kunnen intekenen.  Per kind is één ouder welkom. De plaats van een 
vader/moeder kan niet worden ingenomen door een familielid.   
De lessen duren 45 minuten en er zijn per keer zijn maximaal 4 personen welkom.   
Ouders/verzorgers zijn in principe als toeschouwer aanwezig.    
Er worden lessen gegeven uit het dagelijkse aanbod.  
De open les is bij de groepen 1-2 aan het begin van de schooldag en bij de overige groepen na het   
schoollezen of aan het einde van de schooldag. 
Intekenen is mogelijk tijdens de instuif.  

 

Wilt u iets weten? Vraag het de juiste persoon! 

 
 
Ontruimingsoefening 
In de tweede schoolweek vindt een geplande ontruimingsoefening plaats. 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en vlot te verlaten. Dat wordt met alle 
kinderen geoefend.    
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep 2-3 t/m 8 hun schoenen niet 
eerst aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school slippers/pantoffels, etc. heeft. Wilt 
u daar s.v.p. voor zorgen. 
In oktober wordt een niet geplande ontruimingsoefening gehouden. 

 
Aftrap Oktobermaand – Kindermaand 
In oktober worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd. 
Op woensdag 18 september brengt onze nieuwe burgemeester,  Anno Wietze Hiemstra, een bezoek 
aan school en verricht hij de aftrap van de Oktober – Kindermaand 
voor de gemeente Aa en Hunze. 
Deze dag krijgen de kinderen een boekje mee naar huis met daarin 
alle activiteiten en informatie hoe de aanmelding in zijn werk gaat.  

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjn0vP336LjAhUP2aQKHSblBBwQjRx6BAgBEAU&url=http://dc058.nl/gratis-workshops-in-de-oktobermaand-kindermaand/&psig=AOvVaw0TyXOaXDQnggbN1MwgXYqX&ust=1562586840827713
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Nieuws van de Raad van Toezicht van Stichting PrimAH 
 
Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 
 
Per 1 januari 2020 gaat Saakje Berkenbosch, directeur-bestuurder van Stichting PrimAH, gebruik 
maken van de mogelijkheid om met pensioen te gaan. 
 
De Raad van Toezicht van Stichting PrimAH is reeds voor de zomervakantie gestart met de 
voorbereidingen voor de werving en selectie van een opvolger. 
 
Op zaterdag 24 augustus zullen in verschillende media, waaronder de Volkskrant, het Dagblad van 
het Noorden en verschillende digitale kanalen, advertenties verschijnen voor de oproep van een 
directeur-bestuurder van PrimAH.  
 
Het streven is erop gericht om voor 1 oktober over te gaan tot benoeming van de nieuwe directeur-
bestuurder per 1 januari 2020. 
 
De GMR, het DIBO en het stafbureau zijn betrokken bij de voorbereidingen en de komende 
procedure. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Raad van Toezicht, 
Fons Disch 
Voorzitter Raad van Toezicht Stichting PrimAH. 

 
Klassenouder iets voor u? 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Het schooljaar is weer begonnen! Met de start van het nieuwe schooljaar komt ook de 
Oudervereniging weer in actie. 
Alle ouders met een kind op de Jan Thiesschool zijn automatisch lid van de Oudervereniging. 
Voor elke klas zoeken we één of twee klassenouders. Als klassenouder zit je in de OV en ben je eerste 
aanspreekpunt voor de leerkracht(en) van je klas. 
De OV ondersteunt de school financieel en met mankracht bij het organiseren van de diverse 
festiviteiten en activiteiten (Sint Maarten, Sinterklaas, Kerst, sportdag etc). Per activiteit wordt vanuit 
de OV een commissie gevormd die de activiteit organiseert. Als klassenouder neem je zitting in 
minstens één commissie.  
De OV vergadert dit jaar op: 
• 16 september 2019 
• 4 november 2019 
• 20 januari 2020 
• 15 juni 2020 
Wil jij dit schooljaar als klassenouder aan de slag? En daarmee zitting nemen in de OV? Meld je dan 
voor 5 september per mail aan bij de secretaris van de OV: Eline Suichies (eline642@hotmail.com).  
 
Namens het OV bestuur, 
Lianne Smit 

 
 

mailto:eline642@hotmail.com
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Schoonmaakactie in de zomervakantie 
Byron (5a), Hugo (5a), Veerle (6a) , Loïs (2-3b) en Owen 
(7a) ergerden zich in de zomervakantie aan het afval op 
beide schoolpleinen. 
Gewapend met vuilniszakken en handschoentjes heeft 
de opruimploeg het afval (lege blikjes bier en 
energydrank, zakjes en zelfs een lege fles appelsap) 
opgeruimd en afgevoerd. De lege fles is bij de Coop in 
de glasbak beland. 
Heel erg bedankt voor deze geweldige actie!  

 
Vredesboom voor school 
Ook in 2019 is Rolde actief in de Vredesweek (21 t/m 29 september). Het thema van de Vredesweek 
is: ‘Vrede verbindt over grenzen’.  
Op 21 september start de Vredesweek om 19.30 uur met een vredeskring op De Brink en rondom 
een heuse vredesboom.  
Op vrijdag 27 september is er om 8.30 uur een vredeswandeling met diverse groepen, ouders en 
belangstellenden van de Brink met de boom naar de school. De boom wordt op het grote plein 
geplant. 
 

Vergaderingen  
GMR                           - 09 september 
OV                              - 16 september 
Kinderraad                - 18 september 

 
NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder Nieuws het volgende item geplaatst: 
Op 14 september organiseren de sportcombi’s van de gemeente Aa en Hunze een superleuke 
sportinstuif bij de Berenkuil in Grolloo. Groep 1-4 van 10.00-12.30 en groep 5-8 van 13.30-16.00. 
 

Agenda 
26 aug eerste schooldag 

28 aug hoofdluis controle 

29 aug start GVO-lessen 

30 aug rapport inleveren 

03 sept Cultuurmenu voorstelling JUNI gr 3a+3b +4a+4-5b 

05 sept Ontruimingsoefening 

06 sept alternatief podiumprogramma groep 1 t/m 8 
09.00 groepen 1 t/m 4       10.30 groepen 5 t/m 8 

09 sept gastles 1 dans gr 3a + 4a + 4b  

09 sept MR-vergadering 

10 sept vrij – Roldermarkt 

12 sept Cultuurmenu Schilder je monument gr 5a + 6-7b 

11 sept Cultuurmenu Schilder je monument gr 6a 

16 sept OV-vergadering 

17 sept STARTgesprek 

18 sept opening Oktobermaand - Kindermaand 

18 sept Kinderraad vergadering 

19 sept STARTgesprek 

23 sept STARTgesprek 

24 sept Maandbulletin oktober 

http://www.janthiesschool.nl/
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  Wilt u iets vragen?  De deur staat open! 
             

 

 

 

  

 


