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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 1  (23-27 maart) 
 
Met ingang van 23 maart ontvangt u wekelijks de Jan Thies Corona Nieuwsbrief, met daarin 
informatie over de laatste ontwikkelingen. Tot die tijd vervalt het Maandbulletin. 
 

Thuiswerk Programma (TWP) 
Elke week evalueren we het aanbod van het Thuiswerk Programma en stellen we het programma 
waar nodg bij. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat we alle kinderen hetzelfde aanbod moeten 
geven. Dit betekent dat we met ingang van deze week het programma op papier gaan aanbieden, 
eventueel aangevuld met digitale onderdelen. 
Kinderen met een eigen leerlijn krijgen een voor hen passend prgramma. De leerlingen die 
Levelwerk in het leerstofaanbod hebben, krijgen dit ook mee naar huis. Er zit werk in voor de 
komende zes weken.  
Het is de bedoeling dat de leerkracht elke week één keer persoonlijk contact met zijn/haar leerling 
gaat opnemen. Dit kan telefonisch, per mail of via internet (via Google MEET) gebeuren. 
Vragen over het Thuiswerk Programma kunt u per mail aan de leerkracht blijven stellen. 
Wilt u daarbij s.v.p. rekening houden met de werkdagen van de leerkracht. De leerkrachten doen 
hun uiterste best om de vragen zo snel en zo goed mogelijk te beantwoorden. 
 
Afhalen van het Thuiswerk Programma (TWP) op woensdag 25 maart 
Er is een rooster voor het afhalen van het Thuiswerk Programma op woensdag 25 maart. Daarbij 
houden we uiteraard rekening met de gezondheidsrisico’s. Het is van groot belang dat u dat ook 
doet. Hiervoor gelden een aantal belangrijke zaken: 
- Kom het TWP alleen ophalen; 
- Houd minstens 1,5 meter afstand van elkaar, spreek elkaar er (indien nodig) vriendelijk op aan; 
- Maak een rij als er even gewacht moet worden; 
- Maak gebruik van de aangegeven looproutes; 
- Houd je aan de aangegeven ophaaltijd; 
- Oudere leerlingen kunnen zelf het TWP ophalen; 
- Het ophalen van het TWP voor meerdere kinderen tegelijk is mogelijk. U haalt dan in één  
  keer het pakket voor al uw kinderen op; 
- Er is geen gelegenheid voor uitleg tijdens het ophalen; 
- Het afgeven van het TWP gebeurt door een personeelslid. 
 
Groep 1-2 
Groep 1-2 heeft een ander Thuiswerk Programma. Dit wordt per mail verzonden. 
 
Groep 3a + 3b + 4a – woensdag 25 maart 
Looproute:  ingang kleuters > uitgang bij overblijflokaal 
groep 3a:  08.30 - 09.00 uur 
groep 3b:  09.00 - 09.30 uur 
groep 4a   09.30 - 10.15 uur 
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Groep 4-5 + 5a + 6a – woensdag 25 maart 
Looproute: hoofdingang > uitgang bij groep 3b en 4a  
groep 4-5b: 08.30-09.00 
groep 5a:     09.00-09.35 
groep 6a:     09.35-10.15 
 
Groep 6-7 + 7a + 8a + 8b – Woensdag 25 maart 
Looproute: ingang gr 8 > nooduitgang spreekkamer 
groep 6-7b:  08.30-09.00 
groep 7a:      09.00-09.15 
groep 8a:      09.15-09.40 
groep 8b:      09.40-10.15 
 

COOL-Portaal 
Op school werken de kinderen vanaf groep 3 met een leerling portaal: COOL van Cloudwise. In dit 
portaal kan de leerkracht software klaarzetten, interessante websites toevoegen en berichten 
versturen naar de leerling d.m.v. het ‘Prikbord’.  
Daarnaast beschikt iedere leerling over een eigen persoonlijke map: de Google Drive. Daarin kan de 
leerling documenten opslaan en delen met de leerkracht, en andersom kan de leerkracht 
documenten delen met de leerling(en). Handig om iets digitaal in te leveren bij de leerkracht! 
Google Drive wordt alleen door de oudere kinderen gebruikt. 
 
Omdat het COOL-portaal online te benaderen is via http://cool.cloudwise.nl , is deze dus ook thuis te 
gebruiken. Je hebt een apparaat nodig met een (Google Chrome) browser en internetverbinding en 
uiteraard inloggegevens en een handleiding. 
De inloggegevens zijn persoonlijk en er wordt gevraagd een eigen wachtwoord aan te maken. 
Niemand heeft toegang tot het persoonlijke account van uw zoon/dochter. Ook de leerkracht niet. 
 
De ouders van groep 3 krijgen maandag 23 maart een mailing met informatie (handleiding + 
inloggegevens) over het COOL-portaal, zodat zij ook het COOL-portaal thuis kunnen bereiken. 

 
Opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen 
De opvang voor leerlingen van ouders met vitale beroepen wordt door onze Onderwijs Assistenten 
Bertha Krol (ma-vr), Laurens Schulting (ma-vr) en AnneMarie Bok (ma+di+do) begeleid. 
Met een gevarieerd programma wordt de dag gevuld. Er vindt afstemming met de Kinderopvang 
Rolde plaats. 
De aanmelding moet minimaal de dag voor de opvang vóór 15.00 uur gebeuren, zodat we de 
personele bezetting daarop af kunnen stemmen. 
De aanmelding voor deze opvang kan uitsluitend via directie.janthies@primah.org. 
 

Kaartenactie voor een eenzame oudere bij De Wenning 
Sinds afgelopen week zijn de verzorgingshuizen gesloten om het risico op besmetting voor deze 
groep zo klein mogelijk te maken. De bewoners mogen geen bezoek ontvangen en mogen ook niet 
meer naar buiten. Dat is een vergaande maatregel. 
Om deze ouderen een hart onder de riem te steken, organiseren we een kaartenactie. 
Wat is de bedoeling? Maak zelf een mooie kaart. Schrijf er een lieve boodschap op en natuurlijk je 
naam. Doe hem in de brievenbus van school, dan zorgen wij dat je kaart bij De Wenning wordt 
bezorgd. 
Als je zelf iemand kent die geen bezoek mag/kan ontvangen, kun je de kaart daar uiteraard ook zelf 
bezorgen.  
Doen jullie mee? 

http://cool.cloudwise.nl/
mailto:directie.janthies@primah.org
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Logopedische screening groep 1 
De logopedist van de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg stuurt vanaf week 12 een vragenlijst over 
de spraak- taalontwikkeling aan de ouders van leerlingen die geboren tussen 1-10-2015 en 01-03-
2016. De vragenlijst vult u in via www.mijnkinddossier.nl.  
Ook de leerkrachten wordt gevraagd naar de spraak- en taalontwikkeling van de kinderen. 
Aan de hand van de ingevulde vragenlijsten en aanvullende informatie vanuit de leerkracht, 
beoordeelt de logopedist welke kinderen in aanmerking komen voor een logopedisch onderzoek. 
Heeft u vragen over het onderzoek, dan kunt u contact opnemen via logopedie@ggddrenthe.nl of 
bel naar 088 2460246  
Vragen over Mijn Kinddossier kunt u mailen naar mijnkinddossier@ggddrenthe.nl   

 
Centrale Eindtoets vervalt 
De Centrale Eindtoets in groep 8 wordt dit schooljaar niet afgenomen. De ‘voorlopige’ 
schooladviezen die door de leerkracht zijn gegeven zijn definitief geworden. Met een aantal ouders 
volgt nog overleg. 
 

Activiteiten vervallen of worden (voorlopig) uitgesteld 
Een aantal activiteiten zullen dit schooljaar vervallen of worden uitgesteld: 
- De OgO-DaVinci thema-inloopavond – vervalt 
- Het verkeersexamen gr 8 – voorlopig uitgesteld 
- De Koningsspelen gr 1-4 – vervalt (we zijn van plan om het Zomerfeest op 10 juni extra feestelijk  
  te maken) 
- De Centrale Eindtoets gr 8 – vervalt 
- Het spreekuur GGD afd. jeugdgezondheidszorg – vervalt    
- Het schoolvoetbaltoernooi – vervalt  
 

Wat als dit langer gaat duren? 
Als de sluiting van de school langer gaat duren, is het de bedoeling dat de leerkracht op termijn 
online instructie gaan verzorgen. We gaan de komende week experimenteren met Google MEET. 
Zodra bekend is wanneer we gaan starten met de online instructie wordt u daarover geïnformeerd. 
 

En verder 
We doen ons uiterste best om zo goed mogelijk met deze unieke omstandigheden om te gaan. 
Heeft u vragen, suggesties of wilt u graag een compliment geven? We horen het graag. 
Met begrip, flexibiliteit, creativiteit en doorzettingsvermogen kunnen we er samen voor zorgen dat 
de kinderen op aangepaste wijze onderwijs krijgen. 
Daar gaan we voor! 
 
Het team van de Jan Thiesschool 

http://www.mijnkinddossier.nl/
mailto:logopedie@ggddrenthe.nl
mailto:mijnkinddossier@ggddrenthe.nl

