
 
Nieuwe Thiessers 
In de maand oktober zijn weer nieuwe kinderen op school gekomen. 
In groep 1-2a – de Olifanten: Beau, Emy, Timo en Fabian 
In groep 1-2c – de Panda’s: Ilse en Jonas 
In groep 2b – de Panters: G-Raily 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 

Joke Blaauw 25 jaar leerkracht   
Joke Blaauw (gr 8a en Specialist Begaafdheid) is 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs. Dat is natuurlijk een felicitatie waard.  
PrimAH directeur-bestuurder Saakje Berkenbosch bracht een bezoek aan 
school om Joke Blaauw letterlijk in de bloemetjes te zetten. 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
Op maandag 4 november om 20.00 uur is de Algemene Ledenvergadering 
van de Oudervereniging.  
Tijdens deze avond legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar, worden de klassenouders officieel geïnstalleerd en de begroting voor het schooljaar 
2019-2020 vastgesteld. 
Alle vergaderstukken komen op de website onder Organisatie > Oudervereniging > ALV.   
Mocht u willen komen op de ALV, dan graag aanmelden via de secretaris van de OV: 
eline642@hotmail.com   
Wij hopen u te mogen verwelkomen op maandag 4 november!  
 

Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
Na de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging ontvangt u een gezamenlijke factuur van 
school en de Oudervereniging. Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, 
sportdagen en alle andere festiviteiten betaald. 
We vragen u de factuur z.s.m. te voldoen, zodat de kosten betaald kunnen worden. 

 
Landelijke staking Onderwijs op 6 november 

De onderwijsbonden voor het basis en voortgezet onderwijs hebben voor woensdag 6 november een 
landelijke stakingsdag afgekondigd 
Het team van de Jan Thiesschool onderschrijft de eis van de onderwijsbonden voor minder werkdruk, 
voldoende collega’s en een eerlijk salaris. 
De school is i.v.m. de onderwijsstaking op woensdag 6 november gesloten. 
 

Nieuw thema groepen 1-3 
De groepen 1-3 werken tussen de herfst- en de kerstvakantie aan het thema ‘Wij gaan op 
ontdekkingsreis’.  In dit thema worden Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst verwerkt. 
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Beter bereikbaar en beter hoorbaar 
Dankzij een bijdrage van de Medezeggenschapsraad hebben we een betere telefonische 
bereikbaarheid in school kunnen realiseren. 
De Oudervereniging heeft het mogelijk gemaakt dat we onze geluidsinstallatie hebben kunnen 
updaten, waardoor we bij activiteiten beter hoorbaar zijn. 
Medezeggenschapsraad en Oudervereniging heel erg bedankt! 
 

Team verrast door Oudervereniging 
In het kader van de ‘Dag van de Leerkracht’ heeft de Oudervereniging het team verrast op een 
heerlijke lunch op mooi versierde tafels. Dit gebaar is zeer op prijs gesteld! 
 

Opbrengst Kinderpostzegelactie 
De groep 8 hebben onlangs € 4500,- opgehaald voor de Kinderpostzegelactie. Dat is een geweldige 
opbrengst. 
 

LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 30 oktober. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij verzoeken u vriendelijk er op toe te zien dat uw kind die morgen geen gel 
en/of vlechten in het haar heeft. 
 

Lampionlampje mee naar school 
Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 1 november een lampionlampje, voorzien van naam en goed 
werkende batterij, mee geven naar school. 
 

Fietscontrole 

Maandag 4 november organiseren we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afdeling Assen, 
voor de groepen 3 t/m 8 de jaarlijkse fietscontrole. 
Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw dochter/zoon deze dag zijn/haar fiets mee naar school neemt. 
 

Lampionnenshow 
U bent van harte welkom om de door de kinderen gemaakte lampionnen te komen bewonderen op 
donderdag 7 november.  
Gezien het groot aantal personen dat de lampionnenshow zal bezoeken gebeurt dit, vanwege de 
veiligheid, in twee groepen. De leerkrachten zijn in de groepen aanwezig, dus u bent deze avond zelf 
verantwoordelijk voor het toezicht op uw kind(eren).  
School open voor gezinnen waarvan de achternaam van de leerling begint met: 
M t/m Z:  18.00 – 18.30 uur                   A t/m L:     18.30 – 19.00 uur  
 

 
Open lessen 
Ook deze maand zijn er weer open lessen in diverse groepen 

1-2c 28 nov 

3a 06 nov wordt verplaatst i.v.m. onderwijs staking 

5a 13 + 14 + 15 + 19 + 20 nov 

6a 13 + 15 nov 

7a 14 + 18 + 22 nov 

8a 06 nov wordt verplaatst i.v.m. onderwijs staking 

8b 13 nov 

 

 



Naar Hendrik Kok 
Vrijdag 8 november brengen de leerlingen van groep 7a en 6-7b een bezoek aan Hendrik Kok. 
 Zij verrassen de bewoners met Sint Maarten liedjes en laten hen ‘ervaren’ hoe de lampionnen er uit 
‘zien’. 
 

Interne Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator op bezoek  
Harriët van den Heuvel (groep 8a) is onze interne vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator.   

Ze is buiten lestijd beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel, als deze niet bij de 
groepsleerkracht, intern begeleider of directie terecht kunnen/willen en behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek.  

De interne vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator biedt een luisterend oor en bespreekt met de 
betrokkene welke stappen ondernomen kunnen worden.  

Elk schooljaar brengt ze een bezoekje aan alle groepen. Deze bezoekjes vinden in de periode van 
oktober tot januari plaats. 

 
Sinterklaasfeest   
Dinsdag 26 november mogen de kinderen van groep 1 t/m 4 op school hun schoen zetten. Ze hoeven 
hiervoor geen schoen van huis mee te nemen.   
Woensdag 27 november gaan we met alle kinderen tegelijk kijken of Sint en zijn Pieten zijn geweest.   
  
Donderdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten. Die dag hebben we een 
continurooster van 8.20 tot 14.00 uur. De kinderen lunchen deze dag met de leerkrachten in de klas. 
Verdere informatie volgt nog.  
 

Huiswerkboekje 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder Informatie het huiswerkboekje te vinden. 
Daarin staat per groep wat er aan huiswerk wordt gedaan en welke eisen we stellen aan o.a. de 
spreekbeurt, boekbespreking, enz. 
 

Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdverpleegkundige en jeugdarts van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg hebben deze 
maand spreekuur op school: 
07 november - jeugdverpleegkundige 
25 november - jeugdarts  
Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden op onze website onder Informatie. 
 

Preventief Geneeskundig Onderzoek 
De GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg organiseert voor alle leerlingen van groep 7 het Preventief 
Geneeskundig Onderzoek. Alle ouders van groep 7 zijn hierover geïnformeerd. 
 

Vergaderingen 
04 november  -  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
05 november -  GMR vergadering 
13 november    -  Kinderraad 
18 november    -  Medezeggenschapsraad 
 

NieuwThies 
Rolder Boys organiseert voor kinderen van 3 t/m 5 jaar kaboutervoetbal. 
Kaboutervoetbal wordt eens in de twee weken op zaterdagmorgen op Sportpark Boerbos 

http://www.janthiesschool.nl/


georganiseerd.  
De trainingen starten om 9.00 uur en vinden nog plaats op 9 en 23 november en 14 december.  
De kinderen en hun ouders worden verzocht een kwartier van tevoren aanwezig te zijn, zodat op tijd 
gestart kan worden.  
 

Agenda 
30 okt LOT-controle 

01 nov screening JGZ Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

04 nov fietscontrole gr 3-8 

04 nov Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 

04 nov vergadering Oudervereniging 

05 nov screening JGZ Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

06 nov onderwijs staking – school gesloten 

06 nov open les gr 3a + 8b wordt verplaatst i.v.m. onderwijs staking 

07 nov spreekuur jeugdverpleegkundige JGZ 

07 nov gastles schrijver in de klas – Janneke Schothorst gr 5 + 6 

07 nov screening JGZ Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

07 nov Lampionnenshow 

08 nov bezoek aan Hendrik Kok gr 6-7b + 7a 

11 nov  Sint Maarten 

13 nov open les gr 5a + 6a + 8b 

13 nov Kinderraad vergadering 

14 nov open les gr 5a + 7a 

15 nov open les gr 5a + 6a 

18 nov open les gr 7a 

18 nov Medezeggenschapsraad vergadering 

19 nov open les gr 5a 

20 nov open les gr 5a 

22 nov open les gr 7a 

25 nov spreekuur jeugdarts JGZ 

26 nov maandbulletin 

28 nov open les gr 1-2c 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                       

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 


