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Nieuwe Thiessers 

Na de Kerstvakantie komen er weer nieuwe kinderen op school.  
In de Olifantengroep (1-2a): Kim  
In de Pantergroep (1-2b): Norah, Anouk, Steijn, Floris en Konstanze 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Start 13e groep 
Met ingang van maandag 6 januari 2020 heeft onze school i.v.m. de toestroom van leerlingen dertien 
groepen. Dit heeft tot gevolg dat er in de groepen 1 t/m 3 iets verandert. De nieuwe verdeling van de 
groepen is:  1-2a (de Olifanten)  1-2b (de Panters)  1-2c (de Panda’s)  3a (de Tijgers)  3b (de Stok-
staartjes). De ouders voor wiens kind dit van toepassing is, zijn hierover al eerder geïnformeerd. 
Anouk Greving wordt de nieuwe leerkracht van de Stokstaartjes. We wensen haar veel werkplezier. 
  

De laatste Kerstinformatie 
Vrijdagmorgen 20 december vindt de Kerstviering plaats. Alle groepen zullen dan een optreden in 
de Jacobuskerk verzorgen. In verband met de beperkte ruimte kunnen hier helaas geen ouders bij 
aanwezig zijn.  
Vrijdagmiddag 20 december zijn alle kinderen vrij.
 

Dank voor alle hulp 
December is een zeer drukke maand op school. Sinterklaas en Kerst volgen elkaar in snel tempo op. 
Om alle activiteiten mogelijk te maken is uw hulp onmisbaar. Organiseren, versieren, groepjes 
begeleiden, hand en span diensten verrichten, opruimen, als Kerstman optreden en eten verzorgen. 
We realiseren ons dat we een groot beroep op u doen. Zonder uw hulp is het niet mogelijk deze 
activiteiten voor de kinderen te organiseren. Ontzettend bedankt voor alle hulp!  
 

Kerstvakantie 
De kerstvakantie is van 20 december 12.00 uur t/m 5 januari 2020.  
Maandag 6 januari worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Grote zorgen om personele bezetting bij ziekte en afwezigheid 
Het is heel moeilijk om vervanging te vinden voor zieke of afwezige leerkrachten. Dat baart ons grote 
zorgen. Dankzij de bereidwillige medewerking van het team is het tot nu toe mogelijk geweest om 
alle groepen te bemensen. De afgelopen periode heeft maar liefst 35 % van het team extra gewerkt 
om de opengevallen gaten op te vullen. Hoe lang kunnen we dat volhouden? Moeten we groepen 
naar huis gaan sturen? 
 

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. 
We vragen u de factuur z.s.m. te voldoen, indien u dit nog niet heeft gedaan. 
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Schoolreizen 
De data van de schoolreizen zijn: 
groepen 1-2:  19 mei 
groepen 3:      14 mei 
groepen 4:      26 mei 
groepen 5:      26 mei 
groepen 6:      02 + 03 juni  
groepen 7:      17 + 18 + 19 juni 
groepen 8:      27 + 28 + 29 mei       

Nieuwe opzet LOT-controle 
We doen graag een beroep op u om de Luizencontrole in stand te houden. 
De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat de opkomst bij de Luizencontrole nogal wisselend 
is. Het komt zelfs voor dat we de controle niet door kunnen laten gaan, omdat er te weinig ouders 
beschikbaar zijn. Dat heeft ertoe geleid dat we hebben nagedacht over een nieuwe opzet, want we 
vinden de controle te waardevol om te stoppen. 
 
Nieuwe opzet Luizencontrole: 

- We zoeken per groep twee of drie LOT-ouders (meer mag natuurlijk); 
- Zij zijn verantwoordelijk voor de Luizencontrole van ‘hun’ groep; 

Eén van de ouders/verzorgers wordt de groepscoördinator. Hij/zij regelt het tijdstip van de 
controle en is de schakel tussen de schoolcoördinatoren, de leerkracht en de 
administratie/directie. 
Een ouder mag uiteraard deelnemen aan de LOT-controle van meerdere groepen; 

- De LOT-controle vindt in principe plaats op de door school geplande dag. Dat is de woensdag 
na een vakantie. 
In overleg met de leerkracht kan de controle ook in dezelfde week op een ander tijdstip 
plaatsvinden; 

- Indien er hoofdluizen worden gevonden, wordt dit doorgegeven aan de administratie of 
directie van de school. Zij zorgen er voor dat de ouders/verzorgers worden gebeld en de 
groep een mailing krijgt dat er hoofdluis is gevonden. 

 
De schoolcoördinatoren blijven beschikbaar voor: 

- Vragen; 
- Instructie; 
- Aanschaf LOT-materialen. 

 
Voordelen van deze opzet: 

- Kleinere tijdsinvestering; 
- Flexibelere planning van de controle; 
- Verantwoordelijk voor één groep, waardoor de mogelijkheid van het doorgaan van de 

Luizencontrole aanmerkelijk groter is. 
 
Is het niet mogelijk om voor een groep LOT-ouders te vinden, dan vervalt de LOT-controle voor deze 
groep. School stuurt een mailing naar de betreffende groep, waarin de ouders/verzorgers worden 
geïnformeerd dat het niet mogelijk is om voor deze groep een LOT-controle te organiseren. De 
ouders/verzorgers wordt gevraagd de controle dan zelf thuis voor hun rekening te nemen. 
 
Wilt u meehelpen om de LOT-controle voor de groep van uw kind in stand te houden? Meld u dan 
aan via administratie.janthies@primah.org. Vermeld uw naam en de groep waarvoor u de LOT-
controle wilt helpen uitvoeren.  
 
De eerstvolgende LOT-controle vindt plaats op woensdag 9 januari of op een ander moment in die 
week. 

mailto:administratie.janthies@primah.org
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Cito toetsen 
In januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Cito-midden toetsen afgenomen. 
In de groepen 1-2 nemen we geen toetsen af. Ons OgO-leerlingvolg-systeem geeft ons de informatie 
die we nodig hebben om de ontwikkeling van de kinderen goed te volgen.  
In groep 3 t/m 8 nemen we Cito toetsen af voor rekenen, spelling, woordenschat, technisch en 
begrijpend lezen. Leerlingen van groep 3 maken de toets begrijpend lezen niet, omdat zij zijn nog 
volop bezig met het technisch leesproces. 
In de eerste week na de Kerstvakantie worden de leerlingen voorbereid op de vraagstelling van de 
Cito toetsen.  
De toetsen worden klassikaal of in kleine groepjes afgenomen. In de groepen 3 en 4 worden de 
toetsen vraag voor vraag begeleid door de leerkracht. In de groepen 5 t/m 8 werken de leerlingen 
zelfstandig aan de toetsen. Ieder kind krijgt de tijd die het nodig heeft om de toets te maken. 
 
Cito-toetsen gebruiken we o.a. om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en trends te 
ontdekken. Indien er sprake is van een negatieve trend kunnen we besluiten om de inhoud en/of 
aanpak van ons leerstofaanbod aan te passen. Het monitoren van de kwaliteit is een taak van de 
directie en intern begeleider. 
 
Verschil methode toetsen en Cito toetsen 
Methode toetsen worden na elk blok of hoofdstuk afgenomen en zijn bedoeld om vast te stellen of 
uw kind de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet dan of hij/zij door 
kan gaan in de methode of dat herhaling van onderdelen wenselijk is.  
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om de schoolresultaten te vergelijken 
ten opzichte van andere scholen in Nederland. 
De Cito toetsen nemen we twee maal per schooljaar af (m.u.v. begrijpend lezen, want deze wordt 
één maal afgenomen) en hebben als doel om de vaardigheden van uw kind te bepalen op basis van 
niet ingeoefende lesstof. Ook kan op deze manier bekeken worden of uw kind voldoende vooruit is 
gegaan.  
 
Meer informatie over de Cito toetsen kunt u vinden op de site van Cito en op de website van de Jan 
Thiesschool (onder Praktische informatie). 
Heeft u in algemene zin vragen over de interpretatie van de uitslag van de Cito toetsen, dan kunt u 
contact opnemen met de leerkracht van uw kind(eren). 
 

Nieuwe thema groepen 1-3: We gaan naar de dieren! 
In januari starten de groepen 1-3 met het nieuwe thema ‘We gaan naar de dieren!’ 
Bent u dierenarts, dierenverzorger, werkt u bij de dierentuin, kunt u een gastles verzorgen of heeft u 
een suggesties voor het thema? We horen het graag!  

 
Intekenen 2e ouder contactmoment gr 1 t/m 7 
Voor alle ouders/verzorgers van de groepen 1 t/m 7 is dinsdag 28 en donderdag 30 januari en 
maandag 3 februari het 2e ouder contactmoment van dit schooljaar. Intekenen is mogelijk via Social 
Schools van 14  t/m 21 januari. Na deze datum is intekenen niet meer mogelijk. 
Bij de groepen 5 t/m 7 is de leerling bij het gesprek aanwezig.  
 
Voor de ouders/verzorgers van groep 8 vervalt het 2e ouder contactmoment. Zij worden allemaal 
voor de voorjaarsvakantie uitgenodigd voor het schooladviesgesprek. 
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Verlof aanvragen 
Indien het noodzakelijk is om verlof aan te vragen (o.a. uitvaart, bruiloft, enz.) kan dat uitsluitend bij 
de directie. 
Voor een kort doktersbezoek onder schooltijd volstaat contact met de leerkracht. 
Meer informatie over het aanvragen van verlof kunt u vinden op de website onder ‘praktische 
informatie’. 
 

Screening logopedie  
Op dinsdag 14 januari worden de leerlingen, die daarvoor in aanmerking komen, gescreend door de 
logopediste van de GGD afd. Jeugdgezondheidszorg. 
De ouders van de betreffende kinderen worden hierover door de GGD geïnformeerd. 
  

Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt op 15 januari weer gastlessen muziek in de groepen 1-2a, 1-2b, 1-2c, 3a en 3b  
 

Open lessen 
In januari zijn er weer in diverse groepen open lessen. U heeft zich daarvoor eerder in het schooljaar 
aangemeld. 
groep 1-2c:   23 januari 
groep 6-7b:  13 + 15 + 16 januari 
groep 8a:      21 + 28 + 29 + 30 + 31 januari 
groep 8b:      08 + 29 januari 
 

Cultuurmenu 
In het kader van de lessen van het Cultuurmenu werken de groepen 1-2 over ‘Carnaval der dieren’. 
De groepen 7 en 8 gaan naar Fredriksoord voor ‘De tijdreis en Kolonie Challenge’   

 
Interne vertrouwenspersoon / anti-pestcoördinator op bezoek  
Jaarlijks brengt onze interne vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator, Harriët 
van den Heuvel, een bezoek aan elke groep. In de komende periode zullen de 
bezoeken plaatsvinden. Gespreksonderwerpen zijn: Wat doe je als je problemen 
hebt, hoe los je dat op en bij wie kan je terecht. 

 
Spreekuur GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg 
De jeugdarts van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg heeft op maandag 20 januari spreekuur in 
school. Meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg is te vinden op onze website onder 
Informatie. 

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.  
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 
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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. 

 
Vergaderingen  
Oudervereniging                  - 20 januari 
MR                                          - 20 januari 
GMR                                       - 30 januari 
 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is nieuws geplaatst over: 
- Dol op Sport Kerstinstuif op 23 december 2019 in Sporthal Annen 
   09.00-10.30 uur - peuters en kleuters 2-6 jaar + ouders 
   11.00-12.30        - groep 3-5 
   13.30-15.00        - groep 6-8  
   Deelname is gratis. 

 
Agenda 

20 dec Kerstviering in Jacobuskerk 

20 dec groepen 5 t/m 8 ’s middags vrij 

23 dec t/m 05 jan Kerstvakantie 

06 jan 2020 weer naar school 

08 jan LOT controle of op een ander moment in die week 

08 jan open les gr 8b 

13 t/m 24 jan Cito toets weken 

13 jan open les gr 6-7b  

14 jan screening logopedie 

15 jan open les gr 6-7b 

15 jan gastles Impuls muziek gr 1-2 + 3 

16 jan open les gr 6-7b 

20 jan spreekuur jeugdarts GGD 

20 jan vergadering MR 

20 jan vergadering OV 

21 jan gastles gr 8a 

21 jan gastles Cultuurmenu gr 1-2 ‘Carnaval der Dieren’ 

23 jan open les gr 1-2c 

28 jan open les gr 8a 

28 jan excursie gr 7 Culturele mobiliteit ‘Tijdreis en Kolonie Challenge’ 

28 jan 2e ouder contactmoment gr 1-7 

29 jan open les gr 8a + 8b 

30 jan open les gr 8a 

30 jan excursie gr 7 Culturele mobiliteit ‘Tijdreis en Kolonie Challenge’ 

30 jan 2e ouder contactmoment gr 1-7 

30 jan vergadering GMR 

31 jan open les gr 8a 

03 febr 2e ouder contactmoment gr 1-7 
 

 

Het team van de Jan Thiesschool wenst u   

sfeervolle feestdagen en een heel bijzonder 2020!   

http://www.janthiesschool.nl/

