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Nieuwe Thiessers 
We kunnen weer nieuwe kinderen verwelkomen bij:  
- de Olifanten (1-2a) Vayenne, Joost en Silvan 
- de Panters (1-2b)    Suze 
- de Panda’s (1-2c)    Nina en Nova 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

Schildersdoeken 
Elk schooljaar krijgt iedere groep van de Oudervereniging twee schildersdoeken.  
Alle groepen zijn hard aan het werk om de school te voorzien van nieuwe KinderKunst, zodat u ze tijdens 
de OgO/DaVinci Thema instuif kunt bewonderen. Oudervereniging, hartelijk dank! 

Scholing personeel 
Onze 11 Bedrijfs Hulpverleners hebben de komende periode nascholing: 
18 maart - Brand & Ontruiming 
08 april    - Levensreddende Handelingen en kleine ongelukken 
Eén collega volgt deze maand de cursus: stage coach 

 
Thema groepen 1-3 
Ook na de voorjaarsvakantie werken de groepen 1-3 aan het thema ‘We gaan naar de dieren’. 
 

Scholen op de kaart 
Kent u de website www.scholenopdekaart.nl al? 
Onze school heeft hier een eigen SchoolVenster, waarmee we onszelf presenteren aan de 
buitenwereld. Het is zeker de moeite waard om eens een kijkje te nemen, want er staat interessante 
informatie op. 
Via de scholen op de kaart button op onze eigen website,  komt u direct bij ons eigen SchoolVenster 
van www.scholenopdekaart.nl terecht.  

 
Verzoek van de Kinderopvang Rolde 
Op het ogenblik parkeren diverse ouders ,die hun kind naar school brengen, hun auto bij de 
Drostenhof. Echter, deze parkeerplaatsen zijn uitsluitend bedoeld mensen die hun kind (met Maxi 
Cosy) naar het Kinderdagverblijf brengen. In de omgeving van school zijn ruim voldoende 
parkeerplaatsen beschikbaar (Boerhoorn, Zuides, Kleine Brink).  
We doen graag een beroep op uw medewerking om uw auto elders te parkeren. 

 
 
Betalingsherinnering 
Ouders/verzorgers die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet hebben 
voldaan, vragen we het bedrag zo spoedig mogelijk over te maken. 
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LOT-controle 
De LOT-controle vindt plaats op woensdag 26 februari. De LOT-ouders controleren dan alle kinderen 
weer op hoofdluis. Wij vragen u er op toe te zien dat uw kind deze dag geen gel en/of vlechten in het 
haar heeft.  

 
Excursie naar ‘Het grootste poppenhuis van Nederland’ 
In het kader van de Culturele mobiliteit brengen de groepen 6a en 6b op donderdag 27 februari een 
bezoek aan het Drents museum. Ze bezoeken ‘Het grootste poppenhuis van Nederland’. 

 
Adviesgesprek Voortgezet Onderwijs 
Op 26 februari en 04 maart vindt voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders/verzorgers het 
adviesgesprek Voortgezet Onderwijs plaats. 

 
Meester- en juffen dag 
Op woensdag 4 maart vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag op de meester- en 
juffendag.  
Ook voor de kinderen is dit een heel speciale dag. Het is echter niet nodig om een cadeautje mee te 
nemen. Een zelfgemaakte tekening of eventueel een bloem is prima. 
De kinderen hoeven deze dag geen fruittas mee naar school te nemen en mogen verkleed komen. 

 
Excursie naar ‘Dorpsmuseum De Kluis’ 
In het kader van het Cultuurmenu brengen de groepen 5a en 5b een bezoek aan ‘Dorpsmuseum De 
Kluis’ in Eext en nemen een kijkje in de wereld van ‘Geessie en Geert’. 
groep 5a  >  10 maart                     groep 5b  >  12 maart  

 
Drènts veurlezen 
Op woensdag 11 maart wordt in alle groepen in het Drents voorgelezen. 

 
Voorleeskampioenschap Aa en Hunze 
Op woensdagmiddag 11 maart vertegenwoordigt Vera uit groep 7a onze school tijdens de 
plaatselijke voorronde van de Nationale Voorleeswedstrijd. Wordt  Vera de voorleeskampioen van Aa 
en Hunze? Heel veel succes! 

 

Rapport inleveren 
Donderdag 13 februari hebben de kinderen hun eerste rapport mee naar huis gekregen. 
Wilt u er voor zorgen dat het rapport van uw kind(eren) uiterlijk maandag 16 maart weer bij de 
groepsleerkracht wordt ingeleverd? 

 
Spreekuur GGD 
Deze maand houdt de GGD Drenthe - afdeling Jeugdgezondheidszorg, spreekuur in school: 
16 maart - jeugdarts 
24 maart - jeugdverpleegkundige 
Op onze website onder Informatie > GGD, kunt meer lezen over de werkwijze van de GGD. 
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Open lessen 
In maart zijn er weer open lessen gepland. U heeft zich daarvoor eerder in het schooljaar aangemeld. 
groep 4a:      03 + 12 + 20 maart                  groep 4-5b:  09 + 10 + 11 + 12 + 18 maart     
 

Cultuurmenu en Impuls muziek lessen 
Deze maand vinden in het kader van het Cultuurmenu en de Impuls muziek regeling diverse 
activiteiten plaats. 
groepen 1-2a + 1-2b + 1-2c:  gastles muziek op 26 februari          
groepen 4a + 4-5b:                 gastles muziek op 26 februari 
groep 5a:                                  excursie Dorpsmuseum De Kluis – Eext op 10 maart 
                                                   gastles muziek op 11 maart 
groep 5b:                                  excursie Dorpsmuseum De Kuis – Eext op 12 maart 
groep 6a + 6b:                          excursie Drents Museum op 27 februari 
groepen 6a + 6-7b + 7a:         gastles muziek op 11 maart 

 
Ogo/DaVinci Thema instuif   
Op woensdag 25 maart organiseren we van 18.00-19.00 uur de OgO/DaVinci Thema instuif. 
U kunt dan rondkijken in alle groepen en zien wat er door de kinderen gemaakt is over de thema’s 
van OgO (groep 1-3) en de methode DaVinci (groep 4-8).   
Gezien het groot aantal personen dat de instuif 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: 
A t/m L:  18.00 – 18.30 uur                   M t/m Z:     18.30 – 19.00 uur  
Noteert u de datum alvast in uw agenda? U komt toch ook? 
 

Vrije dagen rest van het schooljaar 
10 t/m 13 april Paasdagen 

27 april t/m 8 mei meivakantie 

15 mei continurooster gr 5-8 (08.30-14.00 uur) 

20 mei studiedag personeel – alle groepen vrij 

21 en 22 mei Hemelvaartvakantie 

01 juni 2e Pinkstervakantie 

03 juli ’s middags groepen 5 t/m 8 vrij 

06 juli t/m 14 augustus zomervakantie 
 

Stagiair(e)s 
Er lopen diverse stagiair(e)s in verschillende groepen stage: 
groep 1-2a   Demi (Klassen Assistente) 
groep 1-2b   Wesley (PABO)  
groep 3b      Dewi (Onderwijs Assistente) 
groep 4a      Patrick (Onderwijs Assistent)       
groep 6a      Kestel (PABO) 
Een leerzame stage gewenst! 
 

Te vroeg op school 
Veel kinderen vinden het heel fijn om tussen de middag vroeg naar school te komen om te spelen. 
Dat is begrijpelijk, maar voor de overblijfkrachten heel erg lastig om overzicht te bewaren. 
We vragen u uw dochter/zoon niet voor 13.00 uur naar school te sturen. We rekenen op uw hulp! 
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Vergaderingen 
Medezeggenschapsraad   - 16 maart 
Kinderraad                           - 18 maart 
 

NieuwThies (op de website) 

- Scholen op de Kaart (button) 
- schoolgids 2019-2020 
- algemene informatie 
- GMR Nieuwsbrief januari 2020 
- De Jacobuskerk in Rolde nodigt alle kinderen van het dorp uit om op zondag 5 april samen een  
   Palmpasenstok te maken. Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn welkom om 9.00 uur in het  
   Tichelhoes (Hunebedweg 13a) om onder deskundige leiding een Palmpasenstok te versieren.  
   Natuurlijk wordt ook het bijbehorende verhaal gelezen en krijgen de kinderen uitleg over de  
   betekenis van de Palmpasenstok. Na afloop loopt iedereen naar de Jacobuskerk om daar samen  
   met de gemeente een feestelijk rondje te maken in de kerk. Voor een stok en alle versierselen  
   wordt gezorgd. Graag opgeven vóór 2 april bij Aletta Ernens: aletta.ernens@home.nl. 
- Op zondag 22 maart is er in de Jacobuskerk in Rolde een bijzondere kerkdienst voor alle kinderen  

  uit Rolde (en omstreken). We gaan het dan hebben over het woord  

Wat is dat? En wanneer ben je dapper? In de kerkdienst horen we van dominee Jan een prachtig  
  verhaal uit de bijbel van Mozes die met zijn broer Aäron iets heel dappers gaat doen. We zingen  
  een paar liederen en we gaan samen een slinger van dapperheid maken. En nog veel meer! Na     
  afloop is er voor alle kinderen en grote mensen ranja, thee en koffie en iets lekkers. De kerkdienst  
  duurt van 10.00 tot 11.00 uur. Kom je ook? En durf je je moeder, vader, opa, oma mee te nemen?  
  We zien je graag! 
- Zondag 12 april organiseert de OVVR de Kids Playbackshow in de feesttent. Wil je meedoen?  
  Geef je dan op d.m.v. het oranje formulier in de bakjes of mail naar: playbackshow@ovvr.nl   
 

FolderThies 
In de FolderThies-bakjes is informatie te vinden over: 

- Aanmeldformulier OVVR Kids Playbackshow 

 
De Bibliotheek op School  
In februari zijn we gestart met de Bibliotheek op school. In samenwerking met Biblionet verzorgen 
we op dinsdag- en woensdagmorgen zelf de uitleen van de leesboeken voor alle groepen. 
Diverse (groot)ouders zorgen er voor dat het ophalen van de jongste groepen en het uitlenen en 
innemen van de boeken goed verloopt. 
Heeft u ook tijd en zin om ons Bibliotheek-team te versterken? U kunt zich daarvoor aanmelden bij 
annetenbrink@primah.org.  
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Agenda 

26 febr LOT-controle 
gastles muziek gr 1-2b + 1-2b + 1-2c + 4a + 4-5b 
adviesgesprek Voortgezet Onderwijs gr 8a + 8b 

27 febr excursie groep 6ab naar Drents Museum  

03 mrt open les gr 4a 

04 mrt meester- en juffendag 
adviesgesprek Voortgezet Onderwijs gr 8a + 8b 

09 mrt open les gr 4-5b 

10 mrt open les gr 4-5b 
excursie gr 5a naar Dorpsmuseum De Kluis 

11 mrt Drènts veurlezen in alle groepen 
open les gr 4-5b 
gastles muziek gr 5a + 6a + 6-7b + 7a 
voorleeswedstrijd Aa en Hunze 

12 mrt open les gr 4a + 4-5b 
excursie gr 5b naar Dorpsmuseum De Kluis 

16 mrt spreekuur GGD – jeugdarts 
rapport inleveren 
vergadering Medezeggenschapsraad 

18 mrt open les gr 4-5b 
vergadering Kinderraad  

20 mrt open les gr 4a 

24 mrt spreekuur GGD – jeugdverpleegkundige 

25 mrt OgO/Davinci Thema inloopavond 

 


