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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 6 – Weer gedeeltelijk naar school 
 

Trots op kinderen en ouders/verzorgers 
De afgelopen periode is er onder bijzondere omstandigheden door de kinderen hard gewerkt. Ze zijn 
door het thuisonderwijs zelfstandiger geworden, hebben hun werk moeten plannen, hebben leren 
omgaan met instructiefilmpjes en/of Google Meet instructies, enz. Het team van de Jan Thiesschool 
is ontzettend trots op de kinderen! 
U heeft uw kind(eren) daarbij ondersteund. We realiseren ons heel goed dat dit een grote 
inspanning van u heeft gevraagd. Daarom zijn we ook ontzettend trots op u! 
We staan nu weer voor een nieuwe uitdaging. Ook daar gaan we weer een succes van maken! 

 
Vanaf 11 mei weer gedeeltelijk naar school 
De regering heeft besloten dat de scholen vanaf 11 mei weer gedeeltelijk opengaan.  
Daarbij is het ‘Protocol opstart basisonderwijs’ de richtlijn op basis waarvan we ons onderwijs 
inrichten. Voorlopig is deze gedeeltelijke openstelling van de scholen tot aan Pinksteren. 
Onze werkwijze is met de Medezeggenschapsraad overlegd. 
 

Vijf gelijke dagen model 
Vanaf 11 mei werken we volgens het principe van het vijf gelijke dagen model. 
Dit betekent dat alle kinderen op de dag dat ze naar school gaan van 08.30 tot 14.00 uur aanwezig 
zijn. Ook lunchen de kinderen op school. 
Voor de opvang na schooltijd kunt u een beroep doen op de Kinderopvang Rolde of Aletta’s 
Speulhoes. U kunt zich bij hen aanmelden. 
 

De helft van de onderwijstijd naar school 
De kinderen moeten 50 % onderwijstijd op school krijgen. 
Daarvoor hebben we alle kinderen verdeeld in twee kleuren groepen (de kleuren van de vlag van 
Rolde). Volgens een vast ritme komen de kinderen op de dag van ‘hun’ kleur naar school. Op de dag 
dat ze thuis zijn, maken ze thuiswerk opdrachten (gr 1-2 > spelend leren / groep 3-8 maakwerk). 
 

week 11-15 mei week 18-22 mei week 25–29 mei 

maandag groep maandag groep maandag groep 

dinsdag groep dinsdag groep dinsdag groep 

woensdag groep woensdag plandag - vrij woensdag groep 

donderdag groep donderdag Hemelvaart - vrij donderdag groep 

vrijdag groep vrijdag vrij vrijdag groep 

 

Indeling kleuren groepen 
Bij de indeling van de kleuren groepen hebben we rekening gehouden met: (stief-) broertjes en 
zusjes op dezelfde dag naar school, de combinatiegroepen op verschillende dagen en de kinderen 
die de afgelopen periode gebruik hebben gemaakt van onze noodopvang zijn verdeeld over beide 
dagen. De overige kinderen zijn over beide dagen verdeeld. Er kan niet worden geschoven in de 
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indeling. 
Woensdag is de wisseldag. De ene week is groep geel aanwezig en groep rood de keer erna. 
De indeling van de kleuren groepen ontvangt u in een aparte bijlage bij deze Corona Nieuwsbrief. 
 

Gespreide begin- en eindtijden 

Om ervoor te zorgen dat alle kinderen (en ouders) niet gelijktijdig bij school komen, hanteren we 
gespreide begin- en eindtijden. 
Zorgt u er s.v.p. voor om op het juiste tijdstip aanwezig te zijn. Te vroeg of te laat komen is niet 
wenselijk. 
De leerkrachten wachten de kinderen buiten op het plein op en begeleiden hen naar binnen. 
Aan het einde van de dag worden de kinderen naar buiten begeleid. De kinderen gaan direct naar 
huis. Kinderen die te vroeg op school komen worden weggestuurd.  
 

groep naar binnen naar huis 

1-2b + 7a + 6a + 6-7b 08.20 uur 13.50 uur 

1-2c + 5a + 3b + 8b  08.25 uur 13.55 uur 

1-2a + 3a + + 4a + 8a + 4-5b  08.30 uur 14.00 uur 

 

Thuisblijf regels gezondheid leerlingen 
Kinderen met Corona gerelateerde klachten (verkoudheid / niezen / hoesten / keelpijn / moeilijk 
ademen en koorts) blijven thuis. 
Als deze klachten op school bij uw kind(eren) worden geconstateerd, moet het direct door de 
ouder/verzorger worden opgehaald. 
Als u van mening bent dat uw kind niet naar school moet gaat, omdat u de gezondheidsrisico’s te 
groot vindt? Neem dan contact met de directie op. 
 

Thuisblijf regels gezondheid personeel 
Leerkrachten met Corona gerelateerde klachten blijven thuis. We proberen dan een invaller te 
regelen. Als dat niet lukt, is het alternatief het thuisonderwijs, zoals we dat de afgelopen weken 
hebben verzorgd. In het ergste geval krijgt uw dochter/zoon de eerste ziektedag geen onderwijs. 
 

Alleen vast personeel op school 
Deze periode is alleen vast personeel op school.  
De GVO-les van Anja Oorebeek en de muziekles van Durk Dikland zijn nog niet mogelijk. Ook de 
vrijwilligers en stagiair(es) blijven thuis. Gastlessen worden niet gegeven. 
 

1,5 meter afstand houden 
Het personeel houdt 1,5 meter afstand tot de kinderen en tot elkaar. In elke groep wordt daarom 
een 1,5 meter zone ingericht. 
Voor de groepen 1-2 wordt het afstand houden nog een hele uitdaging. 

 
Geen ouders op het plein of in school.  
Het is (helaas) niet toegestaan dat ouders op het schoolplein komen. We vragen u buiten het 
schoolplein op 1,5 m afstand van elkaar te wachten. Dit geldt voor het wegbrengen als voor het 
ophalen.  
We maken een uitzondering voor ouders/verzorgers die hun kind voor het eerst naar school brengen 
én voor ouders die een medische handeling bij hun eigen kind moeten verrichten.  
NB: Ouders/verzorgers die hun kind naar de Kinderdagopvang en/of Peuterspeelzaal brengen, 
mogen wel gebruik maken van het kleuterplein.    
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Contact met ouders/verzorgers 
Het contact met de ouders/verzorgers verloopt via de mail, telefonisch, beeldgesprek of Google 
Meet. 
 

Hygiëne 
Iedereen wast meerdere keren per dag de handen. Er worden geen handen geschud en we hoesten 
en niezen in de elleboog. Dagelijks worden de leermiddelen schoongemaakt. We hebben diverse 
schoonmaakmiddelen beschikbaar. 
 

Buiten spelen, speelkwartier en lunch 
Er zijn roosters gemaakt zodat alle groepen op vaste tijden en op afstand van elkaar buiten spelen. 
De kinderen eten en/of drinken voor of na het buiten spelen met de leerkracht in de klas. 
Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw kind gezonde dingen (eten en drinken) meeneemt voor het 
‘tienuurtje’ én de lunch? Er is geen mogelijkheid om het eten/drinken in de koelkast te bewaren. 
Wilt u daar s.v.p. rekening mee houden. 
 

Inhoud onderwijsprogramma op school 
We leggen de komende periode de focus op: 
- het welbevinden van de kinderen en de veiligheid. We starten dan ook met de Kanjertraining  
  opstartweken; 
- groep 1: algemene ontwikkeling; 
- groep 2: voorbereidende activiteiten voor groep 3; 
- groep 3-8: rekenen + taal/spelling + technisch- en begrijpend lezen; 
- groep 8 extra: het afscheid nemen van de basisschool. 
 

Thuiswerk Programma 

Het Thuiswerk Programma wordt aangepast. Voor de dag dat de kinderen niet op school zijn, vervalt 
de instructie. De leerkracht geeft dan les op school. 
De groepen 1-2 krijgen dezelfde soort opdrachten als de afgelopen periode. Het thema is van de 
meivakantie tot de zomervakantie ‘De wereld van cijfers en letters’. Elke week krijgt het thema een 
ander accent. 
De groepen 3-8 krijgen werk mee naar huis, dat de dag ervoor in de klas is uitgelegd. Als de kinderen 
weer op school komen wordt het gemaakte werk besproken/nagekeken. 
 

Wat niet meer 
Na de meivakantie stoppen een aantal ingezette ontwikkelingen: 
- beeldgesprekken van groep 1-2 met de leerkracht; 
- de instructie- en contactmomenten thuis via Google Meet; 
- instructiefilmpjes voor thuis. 

 
Geen Thuiswerk Programma voor de meivakantie 
Uit de enquête van het thuisonderwijs geeft maar liefst 75% van de ouders/verzorgers aan, dat de 
meivakantie is bedoeld om te ontspannen en om vakantie te houden. Dat is de reden waarom er 
geen Thuiswerk Programma voor de meivakantie wordt aangeleverd. 

 
Leermiddelen weer mee naar school nemen 
De groepen 3-8 moeten de boeken/werkboeken/ etc na de meivakantie weer in de groene tas mee 
naar school nemen. 
Ook het eventueel geleende Chromebook moet weer worden ingeleverd. 
 



4 

 

Analyse enquête thuisonderwijs 
De analyse van de enquête over het thuisonderwijs is in het team en de Medezeggenschapsraad 
besproken. Het document wordt op de website geplaatst onder Informatie > 
Tevredenheidspeilingen. 
 

Flexibele organisatie 
Voor de tweede keer passen we onze werkwijze aan. Eerst naar ‘het onderwijs op afstand’ en nu 
naar ‘50% onderwijstijd op school’. Wellicht gaan we in juni voor de derde keer een aanpassing doen 
als we voor hele dagen naar school gaan. 
De Coronacrisis vraagt een grote flexibiliteit van het team van de Jan Thiesschool. Het is dan ook fijn 
om van ouders/verzorgers te horen/lezen dat zij onze inzet zeer waarderen. 
 

Opvang van kinderen van ouders/verzorgers met vitale beroepen 
Het is nog niet bekend waar en op welke wijze de kinderen, van ouders die werken in vitale 
beroepen, na de meivakantie worden opgevangen. Zodra we daar meer informatie over hebben, 
wordt u daarover geïnformeerd.  
We zijn in afwachting van de besluitvorming van de gemeente Aa en Hunze (regiehouder). 
 

Meivakantie 
Van 27 april t/m 8 mei is het meivakantie. 
 

Resterende vrije dagen rest van het schooljaar 

20 mei plandag personeel – alle kinderen vrij 

21 + 22 mei Hemelvaart 

1 juni Pinksteren 

6 juli t/m 14 augustus zomervakantie 

 

Vakantierooster 2020-2021 
Het vakantierooster voor het schooljaar 2020-2021 is inmiddels bekend. 
De margedagen worden op een later moment bekend gemaakt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwe Thiessers 
Na de meivakantie verwelkomen we weer een aantal nieuwe kinderen. 
groep 1-2a / de Olifanten: Joost, Jax en Noboni 
groep 1-2b / de Panters: Suze, Jesper en Nadine 
groep 1-2c / de Panda’s: Nova 
 
We wensen jullie een heel fijne en leerzame tijd op de  
Jan Thiesschool! 

vakantie eerste dag laatste dag 

herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020 

Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021 

voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021 

Pasen 02-04-2021 05-04-2021 

meivakantie 26-04-2021 07-05-2021 

Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021 

Pinksteren 24-05-2021 24-05-2021 

zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021 
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Wens van het Jan Thies team 
Het team van de Jan Thiesschool wenst alle kinderen en hun ouders/verzorgers een heel fijne en 
ontspannen meivakantie! 

 


