
 

Informatiebijeenkomst 
In verband met de volle kleutergroepen starten we in januari 2020 met een 13e groep. 
De ouders/verzorgers van de groepen 2-3b, 3a en de instroomleerlingen van okt t/m dec zijn 
uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op donderdag 28 november. 

 
Met zwangerschapsverlof 
Harmienke Schuiling (gr 1-2a + 1-2c + 4a) is met zwangerschapsverlof. Ze wordt vervangen door 
Marcia van Dijk (1-2a + 1-2c) en Dineke Hofkamp (4a). 
 

Vrijwilliger voor conciërge werkzaamheden gezocht 
In verband met de langdurige afwezigheid van onze conciërge Johan Luchtenberg, zijn we op zoek 
naar een vrijwilliger die hem voorlopig voor 2,5 dag kan vervangen. De vervanging kan ook door 
meerdere personen worden ingevuld. Er is een vrijwilligersvergoeding beschikbaar. 
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Henk Norbart (directeur). 

 
Scholing personeel 
Hilde Hendriks is de afgelopen periode opgeleid tot Specialist Begaafdheid. 
Marjan Venema, Harmienke Schuiling en Nanko Breimer hebben hun definitieve licentie voor de 
Kanjertraining gehaald. 
Alle teamleden hebben de nascholing van de vernieuwde Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling gevolgd. 
 
Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
U heeft een gezamenlijke factuur van school en Oudervereniging ontvangen. 
Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst en alle andere festiviteiten op school betaald. 
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u de factuur z.s.m. te voldoen. 

Voorleeskampioen 
Woensdag 27 november namen de voorleeskampioenen van 
groep 7 en 8 het tegen elkaar op in de finale van het Jan Thies 
voorleeskampioenschap. Vera (gr 7a) is de Jan Thies 
voorleeskampioen  geworden. Van harte gefeliciteerd! 
Vera zal onze school vertegenwoordigen tijdens het 
voorleeskampioenschap van Aa en Hunze. 
 
Bereikbaarheid 
Het komt regelmatig voor dat de bereikbaarheidsgegevens niet up-to-date blijken te zijn. Is er de 
afgelopen tijd iets gewijzigd in uw situatie, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? Dit kan 
ook per mail: administratie.janthies@primah.org   
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Sinterklaasfeest 
Donderdag 5 december verwelkomen we Sinterklaas en zijn Pieten op school.  
Informatie die voor u belangrijk is:  

- We verwelkomen met alle kinderen Sinterklaas.  
- Alle kinderen worden om 8.20 uur op school verwacht.  
- De groepen 1-2a + 1-2b + 2-3b verzamelen zich in de klas.  
- De groepen 3a t/m 8b blijven op het schoolplein. De tassen worden daar per groep 

verzameld. 
- De groepen lopen via de hoofdingang/schoolplein richting Nijlanderstraat en stellen zich daar 

aan beide kanten van de weg op. 
- Ouders graag opstellen aan de boskant achter de kinderen. 
- Wanneer de Sint gearriveerd is, lopen de kinderen achter Sinterklaas aan terug naar het 

plein. 
- In school is er die dag een druk programma.  
- ’s Ochtends brengt de Sint een bezoek aan de groepen 1 t/m 4-5b in het speellokaal. De 

overige groepen krijgen een kort bezoek van de Sint in de klas. 
- De kinderen hoeven deze dag geen eten/drinken voor de 10.00 uur pauze mee te nemen.  

Om 12.00 uur eten alle kinderen hun meegebrachte lunch (eten + drinken), onder 
begeleiding van de leerkracht, in de klas.   
We gaan op 5 december tot 14.00 uur naar school, omdat we deze dag met een 
continurooster werken. 

We wensen u alvast een fijne Sinterklaastijd.  
 

School versierd 
De school is weer in de Sinterklaassfeer gebracht. Het ziet er gezellig uit. Dank daarvoor! 
 

Ouderhulp 
Zeer veel ouders zetten zich in om ondersteunende werkzaamheden voor school te verrichten. 
Zeker in deze periode zijn er zeer veel ouders actief. We waarderen dat zeer! 
Dankzij uw ondersteuning is het mogelijk om de leuke extra activiteiten voor de kinderen te 
organiseren. 

 
Stichting Financiën obs Jan Thies 
De Stichting Financiën obs Jan Thies – Rolde beheert de gelden van de schoolreizen, het schoolplein 
en de Medezeggenschapsraad. 
Donderdag 31 oktober heeft de kascontrole van het boekjaar 2018-2019 plaatsgevonden. De 
conclusie van de controle is dat de financiën op orde zijn. 
Tijdens de MR-vergadering van 18 november is aan het bestuur van de Stichting Financiën obs Jan 
Thies décharge verleend. 
 

Vrij 
donderdag 05 december                 - vanaf 14.00 uur alle groepen vrij i.v.m. het continurooster 
vrijdagmiddag 20 december           - groepen 5 t/m 8 
23 december t/m 3 januari             - Kerstvakantie 
We verwachten alle kinderen maandag 6 januari weer op school. 
 

Kinderraad 
De Kinderraad vergadert woensdag 11 december voor de derde keer dit schooljaar. 
De vergaderstukken (agenda en verslag) zijn te lezen op de website onder > Organisatie > Kinderraad 
> Vergaderstukken. 
 



Gladheidsbestrijding 
Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken. 
De looproute van het hek naar de deur proberen we blad- en sneeuwvrij te maken/houden. 
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd. 
De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zij iets aan het 
schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.  

Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is. 
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes. Men roept burgers op rekening te houden met de 
omstandigheden en zich daaraan aan te passen. 
Als school hebben we niet de mankracht en middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- en 
sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip.  

Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.  
 

 
Gastlessen Cultuurmenu 
In het kader van het Cultuurmenu krijgen de groepen 5a en 6a op 10 en 17 december een gastles 
poëzie. 
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt in december weer gastlessen muziek: 
04 december: groepen 6-7b 7a + 8a + 8b 
18 december: groepen 4a + 4-5b + 5a + 6a  
  

Kerstinformatie 
Woensdag 18 december organiseren we het Kerstdiner op school.  
Het Kerstdiner start voor alle groepen om 17.30 uur.  
Voor groep 1-2 t/m 4-5b is het diner om 19.00 uur afgelopen en voor groep 5a t/m 8 om 19.15 uur. 
Na afloop is er de mogelijkheid om met de Kerstman op de foto te gaan. 
Vrijdagmorgen 20 december vindt de Kerstviering in de Jacobuskerk plaats. Alle groepen zullen dan 
een optreden verzorgen.  
Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen vrij. 
Nadere Kerst informatie volgt via Social Schools. 

 
GVO-excursie groep 8 
De leerlingen van GVO-groep 8 gaan donderdagochtend 19 december in het kader van hun ‘Jaar van 
de Wereld’, de wereld van de ouderen in. Zij verzorgen o.l.v. GVO-vakleerkracht Anja Oorebeek een 
Kerstviering in ‘De Wenning’ met Kerstverhalen, gedichten en muziek. 
 

MR nieuws 
Maandag 18 november vergaderde de MR voor de tweede keer dit schooljaar.  
Op de agenda stonden o.a. de volgende onderwerpen:  
- Verkeersveiligheid Grolloërstraat 
- Schoolgids 19-20 
- Aanpassingen schoolrapport 
- 13e groep 



- Werkverdelingsplan 
De verkeersveiligheid rondom school is de afgelopen tijd verbeterd. Zo is  er op de Grolloërstraat een 
oversteekplaats verwijderd, zijn er schrikhekken geplaatst, is een permanente 30 kilometer zone 
ingesteld en een smiley geplaatst. We zijn blij met de aanpassingen, maar punt van zorg blijft de 
onduidelijkheid omtrent de voorrangssituatie. De hele Grolloërstraat is geen voorrangsweg, maar 
wordt door veel automobilisten wel zo gezien, wat voor onveilige situaties zorgt.  
Ondanks aandringen vanuit school is de gemeente niet van plan om extra waarschuwingsborden te 
plaatsen. Hoewel we de slagingskans klein achten, gaat er nogmaals een verzoek richting wethouder 
om dit te doen. Vanuit school zal er nogmaals aandacht worden besteed aan het veilig oversteken.  
 
De schoolgids 19-20 is in concept klaar. Het format is vanaf dit schooljaar voor alle PrimAH scholen 
gelijk. De MR is gevraagd op –en/of aanmerkingen te geven op de conceptversie. Na aanpassing 
komt de schoolgids op de website.  
 
Na vragen van ouders zal er nog eens kritisch worden gekeken naar de rapporten. De rapporten 
zullen richting het kind worden geschreven. Het kleuterrapport zal worden vereenvoudigd, met 
eenvoudiger en logischer beoordelingstermen. Het team gaat zich hierover buigen.  
 
We stonden lang stil bij de ontwikkelingen rondom een 13e groep op school. Aan het begin van dit 
schooljaar is gekozen om te starten met een combinatiegroep 2-3. Stichting PrimAH heeft 
financiering toegezegd van een instroomgroep. Tijdens de voorbereidingen hiervan zijn alle opties 
nogmaals tegen het licht gehouden. Alle betrokken ouders worden uitgenodigd voor een 
ouderavond, waarop zij nader worden geïnformeerd. 
 
Verder bespraken we nog het werkverdelingsplan, waarin de verdeling van taken onder de 
leerkrachten wordt vastgelegd. De personeelsgeleding van de MR stemde hiermee in.  
 
De vergaderdata voor de rest van het schooljaar zijn vastgesteld:  
20 januari 2020 
16 maart 2020 
11  mei 2020 
15 juni 2020 

NieuwThies 

- G&A organiseert Pietengym op: 
maandag 2 december 08.30-09.30 voor kinderen tot 4 jaar 
woensdag 4 december 12.45-13.30 voor kinderen van de groepen 1 + 2 + 3 
woensdag 4 december 13.30-14.30 voor groep 4  

- De Stichting Rolder Concerten en de Culturele Vereniging Rolde organiseren op 15 december 
in de Jacobuskerk een zeer feestelijk concert door het Nederlands Jeugd Strijk Orkest. 
Aanvang 15.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.rolderconcerten.nl  

 

Vergaderingen 
03 december: GMR 
11 december: Kinderraad  

 

 

 

http://www.rolderconcerten.nl/


WeetThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn de volgende artikelen geplaatst: 

- Notulen MR 26-6-2019 en 09-09-2019 (onder Organisatie > MR > Vergaderstukken) 
- Concept verslag Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 4-11-2019 (onder Organisatie 

> Oudervereniging > ALV) 
- Notulen OV vergadering 17-6-2019 (onder Organisatie > Oudervereniging > Vergaderstukken) 
- GMR nieuwsbrief november 2019 (onder Nieuws > Nieuwsberichten) 
- Kinderraad verslag 2 (onder Organisatie > Kinderraad > Vergaderstukken) 

 

Kalender 
28 nov informatiebijeenkomst gr 2-3b + 3a en instroom leerlingen okt t/m dec 

03 dec vergadering GMR 

04 dec gastles Impuls muziek gr 6-7b + 7a + 8a + 8b  

05 dec Sinterklaasfeest – continurooster voor alle groepen 

10 dec gastles 1 schrijver in  de klas gr 5a + 6a 

11 dec vergadering Kinderraad 3 

17 dec gastles 2 schrijver in de klas gr 5a + 6a 

18 dec gastles Impuls muziek gr 4a + 4-5b + 5a + 6a 

18 dec Kerstdiner gr 1-2 t/m 4-5b van 17.30-19.00 u. 

18 dec Kerstdiner gr 5a t/m 8 van 17.30-19.15 u. 

19 dec GVO gr 8 -excursie - De Wenning 

20 dec Kerstviering met alle groepen 

20 dec ’s middag groepen 5-8 vrij 

23 dec t/m 3 jan Kerstvakantie 

6 jan eerste schooldag 2020 
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