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Jan Thies Maandbulletin - Augustus 2020 
 
Welkom 
We hopen dat iedereen een heel fijne zomervakantie heeft gehad. 
Tijdens de laatste vakantieweken is de school in gereedheid gebracht voor het schooljaar 2020-2021. 
Maandag 17 augustus verwachten we alle leerlingen op school.  
Het team van de Jan Thiesschool wenst iedereen een heel veilig, leerzaam en fijn schooljaar. 
 

Nieuwe Thiessers 
In augustus zijn nieuw op school: 
1-2b: Marenthe, Yalissa, Liv, Sanna en Sylvan 
1-2c: Lynn, Hanin, Lars 
4a: Daniël 
4b: Lisanne 
5-6b: Chris 
7-8b: Evelien en Robin 
We wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Corona 
We zijn helaas nog niet van het Coronavirus af. Ondanks dat het in Drenthe vooralsnog redelijk veilig 
is, moeten we diverse voorzorgsmaatregelen blijven treffen. De richtlijn van de RIVM en de 
afspraken van stichting PrimAH zijn daarbij leidend. In dit maandbulletin leest u hier meer over. 
 

Veilig onderwijs 

We doen er alles aan om op een zo veilig mogelijke wijze onderwijs voor de leerlingen en 
leerkrachten te realiseren. We doen een dringend beroep op u om ervoor te zorgen dat de Jan 
Thiesschool voor alle leerlingen, leerkrachten en ouders een veilige omgeving is en blijft. 
 

Thuisblijf regels gezondheid leerlingen 

Groep 1-2 
Bij neusverkoudheid mogen de kinderen naar school, behalve: 
-  als het kind ook koorts heeft 
-  kinderen contact hebben met iemand met een bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn  
   geïnformeerd door de GGD 
-  er een volwassene in het gezin van het kind klachten heeft die kunnen wijzen op het coronavirus. 
   Dan moet het kind thuisblijven en is het belangrijk om het kind te testen. 
Voor leerlingen vanaf groep 3 geldt dat zij thuisblijven: 
-  bij verkoudheidsklachten of andere klachten die passen bij COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,  
   niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging of koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak). 
-  het kind een volwassen gezinslid heeft met klachten passend bij COVID-19 (koorts en/of  
   benauwdheidsklachten).  
- Wanneer een leerling positief getest is op corona moet hij/zij ten minste 7 dagen thuisblijven en  
  uitzieken. De leerling mag pas weer naar school en de opvang als hij/zij na deze 7 dagen ook 24 uur  
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   geen klachten meer heeft. 
- Als iemand in het huishouden van de leerling koorts boven 38◦C heeft en/of benauwdheids- 
  klachten, blijft de leerling ook thuis. 
- Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen klachten heeft mag de leerling weer naar  
  school en de opvang. 
- Als iemand in het huishouden van de leerling getest is voor COVID-19 en een positieve uitslag  
  heeft, moet de leerling wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij is en dan 14 extra dagen ná het   
  laatste contact met die persoon, thuisblijven.  
- Bij een ongewoon aantal leerlingen met klachten (vanaf drie leerlingen per groep) neemt de school  
  contact op met de GGD. 
- Komt uw kind terug van een oranje of rood vakantieland?  
  Voor een aantal landen geldt het dringende advies om bij thuiskomst in Nederland 14 dagen in  
  (thuis)quarantaine te gaan. Ook als er geen klachten zijn of uit de test blijkt dat er geen corona is  
  geconstateerd. De ervaring is dat er ook binnen die 14 dagen alsnog corona gerelateerde klachten  
  kunnen ontstaan. 
 
Als bovengenoemde klachten op school worden geconstateerd, nemen we contact op met de 
ouders/verzorgers en moet de leerling direct worden opgehaald. 
 

Groep in quarantaine? 
Als het nodig mocht zijn dat een groep in thuisquarantaine moet, dan krijgt de groep ‘onderwijs op 
afstand’ m.b.v. van Google Meet en/of instructievideo’s. 
 

Thuisblijf regels gezondheid personeel 
Ook leerkrachten met corona gerelateerde klachten blijven thuis. We proberen dan een invaller te 
regelen. Als er geen invaller beschikbaar is geven we onderwijs op afstand. Dit kan alleen worden 
gerealiseerd als de ziekgemelde leerkracht daartoe in staat is.  
In het uiterste geval krijgen de kinderen de eerste ziektedag geen onderwijs. 

 
Geen ouders op het plein of in school.  
Het is helaas nog steeds 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 zowel het wegbrengen als het 
ophalen van uw kind(eren). 
We maken een uitzondering voor ouders/verzorgers die hun kleuter voor het eerst naar school 
brengen (met deze ouders wordt door de leerkracht contact opgenomen om afspraken te maken) 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. 
We vragen uw medewerking om e.e.a. zo goed mogelijk te laten verlopen.    
 
Wie mogen in het gebouw? 
Naast het vaste personeel zijn ook de vrijwilligers met een overeenkomst, stagiair(e)s en externe 
professionals welkom in school. Iedereen die de school betreedt moet het aanwezigheidsregister 
tekenen.  
 

Contact met ouders/verzorgers 
Het contact met de ouders/verzorgers verloopt via de mail, telefonisch, beeldgesprek of Google 
Meet. Er vinden in principe geen oudergesprekken op school plaats. 
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Vijf gelijke dagen model 
Zeker tot de herfstvakantie blijven we werken volgens het principe van het vijf gelijke dagen model. 
Dit betekent dat alle leerlingen van 08.30 tot 14.00 uur aanwezig zijn. Ook lunchen de kinderen op 
school. 
We doen dit om het aantal vervoersbewegingen van en naar school zo beperkt mogelijk te houden. 
We starten i.s.m. met de MR het traject ‘ouderraadpleging vijf gelijke dagen model’ op.  
Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

Gespreide begin- en eindtijden 
Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen (en ouders) niet op hetzelfde ogenblik bij school aankomen 
en/of vertrekken, blijven de gespreide begin- en eindtijden gehandhaafd. 
De leerkrachten wachten de leerlingen buiten op het plein op en begeleiden hen naar binnen. 
Aan het einde van de dag worden de kinderen ook naar buiten begeleid.  
Het is de bedoeling dat de leerlingen direct naar huis of de opvang gaan.  
Kinderen die te vroeg op school komen worden weggestuurd. 
Elke ochtend voor schooltijd is op het kleuterplein een plein host aanwezig. Hij/zij ondersteunt de 
kinderen, neemt mededelingen van ouders/verzorgers aan om aan de leerkracht door te geven en 
zorgt dat alles veilig verloopt. 
 

groep naar binnen naar huis 

1-2b + 3a + 4b + 7a  08.20 uur 13.50 uur 

1-2c + 4a + 5-6b + 7-8b 08.25 uur 13.55 uur 

1-2a + 5a + 6a + 8a  08.30 uur 14.00 uur 

 
Start gedeeltelijke sloop Boerhoorn 
Maandag 17 augustus wordt gestart met de gedeeltelijke sloop van de Boerhoorn. We hebben 
afspraken met de firma Hendriks gemaakt om ervoor te zorgen dat de momenten dat de leerlingen 
(en ouders) naar school/huis gaan, zo veilig als mogelijk is verlopen. 
Het is de bedoeling om de verkeersbewegingen van de bouwvoertuigen dan zoveel als mogelijk is 
worden beperkt. 

 
Elke groep speelt op een eigen gedeelte van het schoolplein 
Elke groep speelt op een eigen gedeelte van het plein/grasveld. De personeelsleden houden 
toezicht. 
De groep wordt elke dag door de eigen leerkracht bij elk wisselmoment van buiten naar binnen of 
van binnen naar buiten begeleid.  
 

Kapstokken, luizenzakken en schoolschoeisel 
De kapstokken en luizenzakken worden weer gebruikt.  
We vragen iedereen om de luizenzak weer mee naar school te nemen.  
Luizenzakken zijn voor € 2,50 op school te koop. Deze kunt u bij de kleuterplein host aanschaffen. 
De kinderen van de groepen 3 t/m 8 gaan weer schoolschoeisel (slippers, pantoffels, etc.) dragen. 
Het schoolschoeisel blijft op school.  
Als de school onverhoopt ontruimd moet worden, kunnen de kinderen met het schoolschoeisel 
veilig de verzamelplaats bereiken. 
De groepen 1-2 dragen vanwege praktische bezwaren geen schoolschoeisel, maar houden hun eigen 
schoenen aan. 

 
Hygiëne 
Iedereen wast (minimaal) drie keer per dag de handen met zeep (bij de start van de dag, na het 
buitenspelen en na de lunch). Er worden geen handen geschud en we hoesten en niezen in de 
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elleboog. Dagelijks worden de leermiddelen schoongemaakt. We hebben diverse 
schoonmaakmiddelen beschikbaar. 
Er is een (extra) schoonmaakronde halverwege de dag en aan het einde van de schooldag is een 
intensieve schoonmaak. 
 

Heel goed ventileren 
Het is belangrijk om de lokalen de hele dag door goed te blijven ventileren. De leerkrachten zien 
daarop toe. 
Als het kouder wordt, moeten de leerlingen warmere kleding gaan dragen, zodat er goed 
geventileerd kan blijven worden.  

 
Eten en drinken meenemen 
De leerlingen eten en/of drinken voor of na het buiten spelen met de leerkracht in de klas. We 
zorgen dat de kinderen voldoende tijd krijgen om hun meegebrachte eten/drinken tot zich te 
nemen. 
We vinden het belangrijk dat de kinderen een gezond ‘tienuurtje’ en een gezonde lunch (eten en 
drinken) meenemen. Er is geen mogelijkheid om het eten/drinken in de koelkast te bewaren. Wilt u 
daar s.v.p. rekening mee houden. 
Het delen van eten is niet toegestaan. 
 

Niet trakteren als je jarig bent (geweest) 

Het is niet mogelijk om te trakteren. We zingen uiteraard wel voor de jarige. 
 

Kanjer START-weken 
We starten het schooljaar in alle groepen met de Kanjer STARTweken. Daarin bespreken we wat de 
Kanjertraining inhoudt, besteden we aandacht aan waar de petten/dieren voor staan, bespreken we 
de Kanjerposter en doen samenwerkings- en kennismakingsopdrachten. 

 
Gymnastiek voor de groepen 3 t/m 8 
De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week gym. Eén keer van onze vakleerkracht Nelleke Ensing 
(toestellen) en één keer van de eigen groepsleerkracht (spel). De lessen vinden weer plaats in de 
gymzaal van de Boerhoorn.  
Nadere informatie over de gymdagen per groep volgt zo spoedig mogelijk. 

 
Gebruik speellokaal 
De groepen 1-2 gaan weer gymmen in het speellokaal. Wilt uw dochter/zoon s.v.p. gymkleding 
(bijvoorbeeld: gympakje, sportkleding, sportbroek, T-shirt, enz.) en gymschoenen in een gymzak mee 
naar school geven? Om verwarring te voorkomen is het handig om zijn/haar naam in de 
kleding/schoenen te schrijven. 
De gymtas bewaren we in de luizenzak.  
De leerlingen van de groepen 1-2 bewegen elk dagdeel in het speellokaal of buiten. 
Aan het einde van de week worden de gymspullen mee naar huis gegeven om gewassen te worden. 

 
Instuif gr 1-7 vervalt 
Het is niet mogelijk om de instuif van de groepen 1 t/m 7 op dinsdag 1 september coronaproof te 
organiseren. Deze activiteit (waarin de kinderen hun plek in het lokaal en de leermiddelen aan hun 
ouders laten zien en zijn/haar ouders aan de leerkracht voorstelt) vervalt helaas.  
Op onze website onder de button ‘Onderwijs’ kunt u lezen hoe er in elke groep wordt gewerkt.  
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Thema-avond VO gr 8 wordt aangepast 
Het is niet mogelijk om de thema-avond Voortgezet Onderwijs voor groep 8 op donderdag 3 
september coronaproof te organiseren. De leerkrachten van groep 8 bedenken een alternatief. 
Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

GVO 
Donderdag 20 augustus start onze GVO-vakleerkracht Anja Oorebeek met de lessen Godsdienstig 
Vormingsonderwijs voor de groepen 3 t/m 8. U heeft uw dochter/zoon tijdens het vorig schooljaar 
hiervoor aan kunnen melden. 
We hebben een speciaal GVO-lokaal beschikbaar.  
 

LOT-controle 
Voorlopig vervalt de LOT-controle. We gaan wel alvast per groep ouders werven voor de LOT-
controle. U ontvangt daarover binnenkort informatie via Social Schools. 
 

Beelddenkcoaches opgeleid 
Tijdens de zomervakantie hebben Carla Greving (groep 1-2b) en Bertha Krol (onderwijsassistent) een 
opleiding tot Beelddenkcoach gevolgd. Daar zijn we erg blij mee.  
 

Onderzoek Onderwijsinspectie 

Op 27 augustus zal de Onderwijsinspectie met de directie en intern begeleider van de Jan 
Thiesschool een gesprek voeren in het kader van het stelselonderzoek naar kwaliteitsverbetering en 
de leerlingenpopulatie. 
 

Met dit onderzoek wil de Onderwijsinspectie meer zicht krijgen op de keuze en uitwerking 
van belangrijke thema’s voor kwaliteitsverbetering op basisscholen. De keuze van thema’s voor 
kwaliteitsverbetering kan samenhangen met het beeld dat de school heeft van de brede 
ontwikkeling van de leerlingenpopulatie en specifieke groepen zoals leerlingen die extra 
ondersteuning krijgen of leerlingen die vallen onder het onderwijsachterstandenbeleid.  
Ook in de uitwerking in doelen, verwachte resultaten en evaluatie kunnen kenmerken van de 
leerlingenpopulatie van invloed zijn op de thema’s voor kwaliteitsverbetering.  
 

De informatie die de Onderwijsinspectie verzamelt, vormt een van de bronnen voor de 'Staat van 
het Onderwijs', die jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast wil de Onderwijsinspectie over dit thema 
met de school reflecteren op de motieven en werkwijze bij de vormgeving van kwaliteitsverbetering.  
 

De Onderwijsinspectie stelt belang in de eigen ambities van besturen en scholen en wil meer in 
dialoog stimuleren tot kwaliteitsverbetering. Dit onderzoek past bij deze uitgangspunten. In dit 
onderzoek worden geen oordelen uitgesproken op standaarden uit het Onderzoekskader Primair 
Onderwijs. 
 

Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 
De GGD afd. Jeugdgezondheidszorg organiseert in school voor groep 7 het Preventief Geneeskundig 
Onderzoek op 28 augustus en 3 + 4 september. 
Voorafgaand aan de screening ontvangen de ouders/verzorgers nadere informatie en kunnen zij via 
Mijn Kinddossier een digitale vragenlijst invullen. In deze vragenlijst vraagt de JGZ onder andere 
toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind 
niet uit de klas gehaald door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 
spreekuur van de jeugdverpleegkundige. 
 

Heeft u vragen? 
We doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk te informeren. Mocht er iets onduidelijk zijn of 
heeft u een vraag, dan horen we dat graag. 


