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Jan Thies Maandbulletin - Juli 2020 
 

Afscheid van Hilly Lubbers (gr 4-5b)  
Aan het einde van dit schooljaar gaat Hilly Lubbers met (pre-) pensioen.  
Hilly heeft zich altijd met hart en ziel ingezet voor met name de jongere 
kinderen van school. Daar zijn we haar zeer dankbaar voor. 
 
Afscheid 
Na 43 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben ga ik op 1 augustus met 
pensioen. 
In die ruim 40 jaar heb ik heel veel kinderen onder mijn hoede gehad en 
heb ik mijn werk altijd met veel passie en plezier gedaan. 
Nu is het moment aangebroken om andere dingen te gaan doen en de vrijheid te hebben om je 
eigen tijd in te delen. 
Tot slot wil ik alle ouders, collega’s (oud) leerlingen heel erg bedanken voor de fijne samenwerking 
en de mooie tijd die ik op de Jan Thiesschool heb doorgebracht. Het ga jullie goed! 
 
Lieve groet van juf Hilly Lubbers 
 

Afscheid van Laurens Schulting 
Helaas moeten we aan het einde van het schooljaar ook afscheid nemen van Laurens Schulting 
(onderwijs assistent). Laurens is sinds januari op school werkzaam. Zijn enthousiasme en gezelligheid 
zullen we zeker missen.  
We wensen Laurens veel succes bij het vinden van een nieuwe werkplek. 
 

Afscheid van groep 8 
Woensdagmiddag 1 juli neemt het personeel tijdens een High Tea alvast afscheid van de leerlingen 
die onze school verlaten om naar het voortgezet onderwijs uit te stromen.  
We nemen afscheid van: Sajeda, Esmay, Sem B. Erik, Lieke, Sem van D., Borre, Romy, Ilse, Anouk, 
Jan, Mads, Thijs O., Mirjam, Bodil, Charlotte, Jop, Nik, Anniek, Stan, Sanne, Kaj, Stijn, Jay, Isabella, 
Youssef, Björn, Veerle, Milan, Shimaa, Sanne, Anne, Jorinde Thijs S., Yoran, Danieshja en Sascha. 
We wensen alle kinderen een mooie en leerzame tijd op het voortgezet onderwijs. 
Vrijdag 3 juli nemen alle kinderen van school afscheid van de schoolverlaters, als zij om 11.30 uur 
een erehaag vormen tijdens ‘over de rode loper’.  
 

Nog meer afscheid 
Ook nemen we afscheid van Lyam, Liam, Jasper, Robin, Philip, en Konstanze. Zij gaan om diverse 
redenen naar een andere school. We wensen hen een fijne en leerzame tijd op hun nieuwe school.  
 

Corona nieuws 
Tot de zomervakantie blijven de huidige Coronamaatregelen gehandhaafd. In het nieuwe schooljaar 
zijn er een aantal wijzigingen. In de laatste week van de zomervakantie informeren we u over de 
afspraken m.b.t. o.a. het halen en brengen en ouders in de school. 
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Niet trakteren blijft gehandhaafd 
Ook in de laatste schoolweek is het nog niet mogelijk om te trakteren. Cadeautjes geven i.p.v. 
trakteren is ook niet toegestaan. Zodra deze maatregel wordt gewijzigd, wordt u daarover 
geïnformeerd. 
Het is ook niet nodig om de leerkracht een cadeautje te geven. Een glimlach of een dankwoord is 
meer dan genoeg. 
 

Traject ‘Ouderraadpleging Vijf gelijke dagen model’ start na de zomervakantie 
Na de zomervakantie starten we i.s.m. de Medezeggenschapsraad een traject ‘Ouderraadpleging Vijf 
gelijke dagen model‘ op. Het doel is om o.a. te onderzoeken of er voldoende draagvlak onder de 
ouders/verzorgers is om definitief over te gaan op de schooltijden van het vijf gelijke dagen model.  
Een belangrijk onderdeel van de mogelijke overgang naar het vijf gelijke dagen model is het 
realiseren van de wettelijke verplichte pauzetijden van de leerkrachten. 

 
Groepsfoto’s 
Laurens Schulting (onderwijs assistent) heeft van alle groepen en de Kinderraad een foto gemaakt. 
Zo hebben de kinderen toch een groepsfoto van dit schooljaar. 
U ontvangt de foto woensdag 1 juli via Social Schools. 
 

Grote dank! 
Het was een heel bijzonder schooljaar met o.a. de onderwijsstakingen en de Coronacrisis. We 
moesten thuisonderwijs en noodopvang gaan verzorgen en werkten volgens het vijf gelijke dagen 
model. In eerste instantie in de gele of de rode groep en daarna met alle kinderen. Dagelijks werden 
de handen minstens drie keer gewassen. De kinderen speelden gescheiden buiten op een eigen deel 
van het schoolplein. 
Beeldgesprekken (gr 1-2), Google Meet sessies, instructiefilmpjes en telefonische oudergesprekken 
deden hun intrede in school. Het is een enorme klus geweest, die we met elkaar geklaard hebben. 
Van kinderen, ouders en personeel werd veel flexibiliteit gevraagd. Dat het hele proces zo goed is 
verlopen, verdient een groot compliment aan iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd! 
Heel erg bedankt!!! 
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Maandag 15 juni was alweer de laatste MR-vergadering van het schooljaar. De oudergeleding 
stemde in met de schoolgids 20-21, Zicht op Onderwijskwaliteit 20-21 en het activiteitenaanbod 20-
21. Het scholingsplan 20-21, werkverdelingsplan 20-21 en het algemeen overzicht Schooltaken 20-21 
werden goedgekeurd door de personeelsgeleding.    
 

Uitgebreid stonden we stil bij de ervaringen met het 5 gelijke dagen model -continurooster- zoals dat 
sinds de heropening van de school wordt gehanteerd. Als positief wordt ervaren dat er veel meer 
rust is in de dag. Aan de negatieve kant is de lunchtijd, of het bijna ontbreken daarvan voor de 
leerkrachten. De MR vindt het prettig dat er nu al duidelijkheid is over de start van het volgende 
schooljaar; los van de ontwikkelingen rondom Corona het vijf gelijke dagen model tot de 
herfstvakantie.  
 
Voor twee van de leden van de personeelsgeleding zit de zittingstermijn erop, maar we zijn blij te 
horen dat zij beide nog een periode doorgaan.  
Ook voor een aantal leden van de oudergeleding komt met het einde van het schooljaar een einde 
aan de zittingstermijn. We besluiten de eventuele verkiezingen door te schuiven naar het begin van 
het komende schooljaar, mede om ook de nieuwe ouders de kans te geven zich verkiesbaar te 
stellen.  
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Laatste GVO Thuisles 
Anja Oorebeek, onze vakleerkracht GVO, heeft voor de laatste maal een thuisles voor de 
zomervakantie gemaakt. Dit keer heeft ze drie aparte lessen gemaakt voor de groepen 3-4, 5-6-7 en 
8. U ontvangt de thuislessen als bijlage bij dit Maandbulletin.   
 

Zomervakantie 
Vrijdag 3 juli zit het schooljaar er om 11.50/11.55/12.00 uur op. Vrijdagmiddag hebben alle kinderen 
zomervakantie.  
We hopen dat iedereen een ontzettend fijne vakantie heeft! 
 

Start nieuwe schooljaar 
Maandag 17 augustus start het schooljaar 2020-2021. We hopen iedereen dan weer uitgerust en 
gezond te verwelkomen! 
 

Nieuw(s) op de website 
Op onze website www.janthiesschool.nl onder NIEUWS zijn de volgende items geplaatst: 

- PrimAH brief over het einde van het schooljaar. 
- DAF (Digital Art Factory) SUMMERSCHOOL (Gieten). 

Volg op vier woensdagen in de zomervakantie (8+15 juli en 5+12 augustus) van 10.00-12.00 
uur en workshop filmen, animaties maken, componeren en tekenen. Vanaf 10 jaar. € 5,- per 
workshop. 

- Op maandag 17 augustus start de Ros Theater en Musical School Drenthe, onder 
voorbehoud van Corona, met een theatercursus voor kinderen van 7- 12 jaar in het 
speellokaal van Kindcentrum De Marke (Gieten). De theatercursus is van 15.00-16.30.  
De cursus wordt gegeven door Lisanne Eshuis. De eerste les is een gratis proefles. 

- Van 10-15 augustus organiseert het Oude Postkantoor in Gieten een Zomerfestival. 
Kinderen kunnen dansen, acteren, knutselen, etc. 
Er zijn kosten aan de deelname. Aanmelden kan via 

https://www.hetoudepostkantoor-gieten.com 
- Impuls Jongerenwerk Nieuwsbrief Zomer 2020. 
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