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Nieuwe Thiessers 
In september zijn op school gestart: 
- groep 1-2a (de Olifanten): Ruben 
- groep 1-2c (de Panda’s): Linn en Ruben 
We wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Leerkracht afwezig!! Geen vervanger beschikbaar!! Wat nu?? 

Als we te maken hebben met een zieke/afwezige leerkracht, dienen we bij onze invalpool 
TOP Drenthe een aanvraag in voor een invalleerkracht. Helaas is het aantal beschikbare 
invalleerkrachten zeer beperkt. Is er niemand beschikbaar, dan is de eerste dag de groep van 
de zieke/afwezige leerkracht vrij. We kiezen er voor om niet dezelfde groep meerdere dagen 
achter elkaar vrij te geven, maar hanteren daarna een roulatiesysteem. Om de beurt is er 
een andere groep vrij. Hun leerkracht wordt dan ingezet bij de groep waarvan de leerkracht 
ziek/afwezig is.  
Samen zijn we verantwoordelijk voor het onderwijs aan alle leerlingen. 

 
Gulle gift van Euterpe 
Donderdag 19 september ontvingen we uit handen van bestuursleden van Euterpe diverse nieuwe 
schoolmuziekinstrumenten. Daar zijn we ontzettend blij mee. 
 

 
 
Kinderboekenweek 

 

 

                       
 

 

https://www.kinderboekenweek.nl/
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Woensdag 2 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema voor dit jaar is vriendschap: Reis mee! 
De Kinderboekenweek duurt t/m 13 oktober. 
Ook op school besteden we in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek. Zo wordt er o.a. op 
woensdag 2 oktober in alle groepen voorgelezen. 
Kinderboekenschrijver Chris Vegter en illustrator Daan Klein Sprokkelhorst brengen op 1 oktober een 
bezoek aan groep 4a en 4-5b.  
Op 7 november verwelkomen de kinderen van de groepen 5 en 6 kinderboekenschrijfster Janneke 
Schothorst.  

 
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 leerlingen, ouders en 
belangstellenden van de Brink met de boom naar de school. De boom wordt op het grote plein 
geplant, waarna er vredeswensen in de boom gehangen kunnen worden. 

 
G.V.O. (= Godsdienstig Vormings Onderwijs)  
Het schooljaar is al even begonnen en het is dus tijd om mijzelf voor te stellen aan u en u iets over 
het vak GVO te vertellen. Ook zal ik aangeven over welke onderwerpen ik tot aan de herfstvakantie 
met de leerlingen zal gaan praten.  
Mijn naam is Anja Oorebeek (58 jaar) en ik geef dit jaar op 7 scholen in de 
provincie Drenthe GVO aan de groepen 3 t/m 8. Ik doe dit werk al bijna 20 jaar 
en nog steeds met ontzettend veel plezier!  
Ik woon in Zwiggelte in een mooie boerderij samen met mijn man Dick.  
Mijn drie kinderen en de drie kinderen van Dick wonen en studeren inmiddels 
elders. Naast GVO-docente was ik (inval)leerkracht in het basisonderwijs, maar 
daar heb ik nu geen tijd meer voor. Ook ben ik lid van de Ondernemingsraad 
GVO, waarvan ik 6 jaar voorzitter ben geweest.  
In het schooljaar 2017-2018 heb ik een Sabbatsjaar genomen en heb ik samen 
met mijn man gereisd door Europa, India en Nepal (een onvergetelijke ervaring!).  
Mijn hobby’s zijn o.a. lezen, (stijl)dansen, zingen en genieten van de natuur.  
 
Bij GVO draait het niet om overdracht van kennis, maar om de vórming van de leerling. Het is ook 
niet noodzakelijk dat de leerling bekend is met de christelijke traditie of afkomstig is uit die traditie. 
In mijn lessen richt ik me, samen met de leerlingen, op levensvragen en ervaringen en probeer ik bij 
de leerlingen empathie te bevorderen; de mens is mens naast mij.  
Er zijn 4 domeinen waar ik in mijn lessen aandacht besteed:  
1. Verhalen (met o.m. als doel dat leerlingen belangrijke rituelen, feesten en gedenkdagen kunnen  
    verbinden met bijbehorende verhalen uit diverse tradities).  
2. Betekenis geven (met o.m. als doel dat leerlingen kunnen reflecteren op het eigen levensverhaal  
    en dat van anderen).  
3. Vieren en ontmoeten (met o.m. als doel dat leerlingen kennis maken met verschillende vieringen). 
4. Re-ageren (met o.m. als doel dat leerlingen vanuit een gezond gevoel van eigenwaarde de ander  
    waarderen en dit in hun handelen kunnen laten zien).  

De onderwerpen die ik tot aan de herfstvakantie wil behandelen zijn: Kennismaken (uitgebreid) – Ik 
en de ander – Vredesweek (groep 7 en 8) en Reis je Wijs (thema van de kinderboekenweek) met 
verhalen van Siddhartha Gautama, Abraham en Mekka. Daarnaast zullen t.z.t. de jaarthema’s 
centraal staan:  
- groep 3: Het jaar van de Verhalen 
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- groep 4: Het jaar van de Dieren  
- groep 5: Het jaar van de Feesten   
- groep 6: Het jaar van de Schriften en de boeken (met nadruk op het Christendom)  
- groep 7: het jaar van de Geschiedenis (met nadruk op het Jodendom)  
- groep 8: Het jaar van de Wereld .  
 
Ik hoop u op deze manier wat informatie te hebben gegeven over het Godsdienstig Vormings 
Onderwijs.  
Vriendelijke groet,  
Anja Oorebeek  
Meer informatie kunt u vinden op: www.vormingsonderwijs.nl 
 
Kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde 
De Stichting Financien obs Jan Thies - Rolde is verantwoordelijk voor de financien van: 
- MR-gelden 
- schoolreizen (inclusief bijdrage van het Jan Thies fonds) 
- speeltoestellen op het schoolplein. 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het boekjaar 2018-2019 
is bijna afgesloten. 
Voor de controle van haar financiën zoekt het Stichtingbestuur twee ouders/verzorgers van school om 
deze taak te verrichten. 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat alle ouders/verzorgers van school in de gelegenheid 
gesteld moeten worden zich kandidaat te stellen voor de controle van de financiën. Uitgezonderd 
zijn leden van de MR. 
Het verdient de aanbeveling dat één van de ouders die de vorige controle heeft uitgevoerd, ook dit 
keer aanwezig is. De tijdsinvestering is ongeveer anderhalf uur. 
De controle vindt dinsdag 29 oktober v.a. 20.00 uur in school plaats. 
U kunt zich tot 8 oktober bij de directie aanmelden via directie.janthies@primah.org  
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Burgemeester geeft startsein Oktobermaand - Kindermaand 
Het is Oktober Kindermaand. Op basisscholen verspreid door de hele provincie geven burgemeesters 
het startsein voor deze speciale actiemaand.  
Het evenement Oktober Kindermaand is een traditie in Drenthe. Alle kinderen in Drenthe zijn er de 
afgelopen jaren groot mee geworden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar in alle Drentse gemeente 
kunnen tal van activiteiten bezoeken in musea, molens, theaters en ateliers. Alle workshops, 
voorstellingen en rondleidingen zijn voor de kinderen, en vaak ook hun ouders, gratis toegankelijk.  
 
In Aan en Hunze bezocht burgemeester Anno Wietze Hiemstra onze school. Na een vrolijk ontvangst 
was de burgemeester te gast bij groep 6-7b en fungeerde hij als spelleider bij ‘de Culturele quiz’. 

 

 
Ontruimingsoefening 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en snel te verlaten. Dat is in september met 
alle kinderen geoefend. In oktober vindt een onaangekondigde ontruimingsoefening plaats. 

http://www.vormingsonderwijs.nl/
mailto:directie.janthies@primah.org
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Tijdens een ontruiming van het schoolgebouw moeten de kinderen van groep 3 t/m 8, zonder eerst 
hun schoenen aan te trekken, de school verlaten. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school 
slippers/ pantoffels heeft. Wilt u daar s.v.p. voor zorgen. 

 
Verkiezing Kinderraad 
Onze school heeft een Kinderraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
De nieuwe leden van Kinderraad zijn inmiddels gekozen en de eerste vergadering heeft op  
6 september plaatsgevonden. De vergaderingen staan onder leiding van Marianne Verdiesen. 
De Kinderraad heeft een eigen plek op de website onder de button Organisatie. Daar staan de namen 
van de leden van de Kinderraad vermeld en kunt u de agenda en het verslag van de vergaderingen 
vinden.  
De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Kinderraad. Elk lid heeft een mooie vergadermap en pen 
gekregen.  
 

STARTgesprek groep 8 
De ouders/verzorgers van groep 8 zijn uitgenodigd voor het STARTgesprek op 25 september of 2 
oktober. 
Tijdens het gesprek wordt afgestemd welk aspecten van het onderwijs (vakgebieden, werkaanpak, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, enz) de komende periode extra aandacht krijgt. 

 
Preventief Geneeskundig Onderzoek groep 7 
Tijdens de basisschoolperiode organiseert de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg voor kinderen van 
de groepen 2 en 7 het Preventief Geneeskundig Onderzoek. De kinderen worden dan gescreend door 
de assistente van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg.  
Voorafgaand aan de screening ontvangt u nadere informatie en een digitale vragenlijst die via 
mijnkinddossier moet worden ingevuld. In deze vragenlijst vraagt de JGZ onder andere toestemming 
om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind niet uit de klas 
gehaald door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de 
jeugdverpleegkundige. 
Op 29 oktober, 1 + 5 + 7 november vindt het Preventief Geneeskundig Onderzoek plaats bij groep 7. 
Groep 2 is later in het schooljaar aan de beurt. 
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 21 t/m 25 oktober. 
Ook maandag 28 oktober zijn de kinderen nog vrij in verband met een studiedag van het personeel. 
Dinsdag 29 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Nieuw thema in de groepen 1-3: We gaan op reis! 
Na de herfstvakantie starten de groepen 1 t/m 3 met het nieuwe thema ‘We gaan op reis!’. 
Heeft u leuke ideeën, materialen of kunt u een gastles verzorgen? We horen het graag. 
 

Vergaderingen  
GMR - 10 oktober 
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NieuwThies  
Op de website onder Nieuws zijn de volgende items geplaatst: 

- Vacature secretaris GMR 

- Expositie Schilder je monument groep 5a + 6a + 6-7b 

- Handbalinstuif Unitas op 24 oktober 

 
FolderThies  

- Oktobermaand -  Kindermaand.  
In oktober worden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar 
gratis diverse leuke activiteiten georganiseerd. 
Onder begeleiding van een betalende volwassene is het 
mogelijk deel te nemen. Reserveren is noodzakelijk. 
In het boekje en op www.kindermaand.nl staat alle 
informatie. 

 
Agenda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

25 sept open les gr 2-3b 

25 sept STARTgesprek gr 8a + 8b 

26 sept open les gr 2-3b 

27 sept planten Vredesboom op grote schoolplein 

30 sept dansles 2 groep 4a + 4-5b 

30 sept open les gr 1-2a 

01 okt open les gr 2-3b 

01 okt gastles schrijver en illustrator in gr 4a en 4-5b  

02 okt start Kinderboekenweek 

02 okt open les gr 3a 

02 okt STARTgesprek gr 8a + 8b 

03 okt open les gr 1-2a + 2-3b + 3a 

04 okt open les gr 1-2a 

07 okt open les gr 1-2a + 2-3b 

08 okt open les 1-2a + 2-3b 

09 okt open les gr 1-2a + 2-3b 

10 okt  GMR vergadering 

21-25 okt herfstvakantie 

28 okt studiedag – alle kinderen vrij 

29 okt open les gr 1-2c 

29 okt preventief geneeskundig onderzoek groep 7 

30 okt LOT-controle 

http://www.kindermaand.nl/

