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Jan Thies Maandbulletin - September 2020
Nieuwe Thiesser
In september komt nieuw op school:
1-2b/de Olifanten: Sem
We wensen Sem een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool.

Thema groepen 1-3
De groepen 1-3 werken tot de herfstvakantie aan het thema: ‘We gaan naar het eiland!’

Telefonische bereikbaarheid
Wilt u na schooltijd contact met ons opnemen? We zijn tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar.

STARTgesprek gr 1 t/m 7
Gelukkig is het weer mogelijk om onder voorwaarden oudergesprekken op school houden
(coronavrij + 1,5 m afstand + 1 ouder per gesprek + looproutes).
Daarom organiseren we op donderdag 10 september + dinsdag 15 september + maandag 21
september van 14.30 tot 16.30 uur het STARTgesprek voor de groepen 1 t/m 7.
Intekenen is via Social Schools mogelijk van 1 t/m 7 september.
Tijdens het 10 minuten durende oudergesprek worden onderstaande vragen besproken.
We vragen u deze vooraf met uw kind te bespreken en het STARTgesprek formulier ingevuld mee te
nemen naar het gesprek. Het STARTgesprek formulier ontvangt u per mail bij dit maandbulletin.
STARTgesprek vragen:
1. Wat zijn de kwaliteiten van uw dochter/zoon?
2. Wat wil hij/zij heel graag leren?
3. Hoe kan de juf of meester hem/haar daar het best bij helpen?
4. Zijn er bijzonderheden die voor de juf of meester van belang zijn om te weten (geluk/gezondheid/
gedrag).
5. Welke (vervolg-)afspraak maken we?

STARTgesprek gr 8
Het STARTgesprek van groep 8 wordt georganiseerd zodra de Cito E7-toetsen (zie blz. 2) zijn
afgenomen. Nadere informatie volgt.

Goede ventilatie en lichaamswarmte
In alle lokalen wordt extra goed geventileerd. Dit kan betekenen dat het daardoor kouder dan
wenselijk is in het lokaal. Het is daarom verstandig om een extra trui of vest op school te hebben.
Dit kledingstuk kan dan in de luizenzak worden bewaard en gebruikt worden als de situatie daarom
vraagt.
Luizenzakken zijn voor €2,50 bij de ‘kleuterplein host’ te koop.

Ontruimingsoefeningen
Op 2 september vindt een geplande ontruimingsoefening plaats.
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en vlot te verlaten. Dat wordt met alle
kinderen geoefend.
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep3 t/m 8 hun schoenen niet eerst
aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op schoolschoenen (slippers/pantoffels, etc.)
heeft. Wilt u daar s.v.p. voor zorgen.
Kort na de evaluatie van de geplande ontruimingsoefening wordt een niet aangekondigde
ontruimingsoefening gehouden.

Cito toetsweek
Van 14 t/m 25 september worden bij een aantal groepen/leerlingen alsnog Cito toetsen van het
einde van het vorige schooljaar afgenomen.
Groep 4 en 5: Technisch lezen (DMT) i.v.m. monitoren voortgang lezen + indelen leesniveau
schoollezen
Groep 8: Begrijpend Lezen + Rekenen/Wiskunde + Spelling + Technisch lezen (DMT) i.v.m. het traject
voortgezet onderwijs
Individuele leerlingen die per vakgebied een eigen leerlijn volgen.
Individuele leerlingen die per vakgebied de leerstof versneld uitvoeren.

Leerlingenraad
Onze school heeft een Leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8.
Elke groep levert twee afgevaardigden.
Vrijdag 4 september vindt de verkiezing van de Kinderraad plaats. Zodra de uitslag bekend is, wordt
u daarover geïnformeerd.
De Medezeggenschapsraad vindt de Leerlingenraad belangrijk en geeft de leden een mooie
vergader-map en pen.
De 1e Leerlingenraadvergadering vindt plaats op woensdag 16 september.

Roldermarkt
Dinsdag 8 september is het Roldermarkt. Deze dag zijn alle kinderen vrij.
De volgende vrije dagen zijn tijdens de herfstvakantie (12 t/m 16 oktober).

Impuls muzieklessen
Deze maand starten de Impuls gastlessen muziek in alle groepen o.l.v. Durk Dikland.

Medezeggenschapsraad
De Medezeggenschapsraad vergadert maandag 31 augustus.
Op de agenda staat o.a.: verkiezing oudergeleding , traject ouderraadpleging vijf gelijke dagen
model en de ouderklankbordavond over ‘informatievoorziening en communicatie’.

Ouderraadvergadering
De Ouderraad vergadert maandag 14 september voor de eerste keer dit schooljaar.

Jaarprogramma dBOS
In het kader van het jaarprogramma leesbevordering van de Bibliotheek op school (dBOS) vinden in
september de volgende activiteiten plaats:
- 2 september: gastles Leesvreters gr 5a + 5-6b + 6a
- 9 september: gastles Schoolwise gr 5 t/m 8

Kinderboekenweek ‘En toen’
De Kinderboekenweek (30 sept t/m 11 okt) heeft dit jaar als thema ‘En toen’.
Uiteraard besteden we hier aandacht aan in de groepen.

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 + 24 + 25 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.

Oktobermaand - Kindermaand
In oktober worden diverse leuke activiteiten voor kinderen georganiseerd.
Op woensdag krijgen de kinderen een boekje mee naar huis met daarin alle activiteiten en
informatie hoe de aanmelding in zijn werk gaat.

Vergaderingen
MR
OV
Leerlingenraad

- 31 augustus
- 14 september
- 16 september

NieuwThies
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder Nieuws het volgende item geplaatst:
- Gratis zanglessen bij koorschool Drenthe in september.
Zie voor meer informatie www.koorschooldrenthe.nl
- Gratis proeftraining bij honk- en softbalvereniging Pioneers in Assen.
Zie voor meer informatie www.thepioneers.nl

Agenda
31 aug
1-4 sept
02 sept
02 sept
03 sept
04 sept
04 sept
08 sept
09 sept
14-25 sept
14 sept
16 sept
24 sept
25 sept
30 sept

Medezeggenschapsraad vergadering
gr 1-7 intekenen voor STARTgesprek via Social Schools
geplande ontruimingsoefening
gastles Leesvreters gr 5a + 5-6b + 6a
Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7
verkiezing Leerlingenraad
Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7
Roldermarkt – alle kinderen vrij
gastles Schoolwise gr 5 t/m 8
Cito toetsweek **
Oudervereniging vergadering
Leerlingenraad vergadering
Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7
Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7
Start Kinderboekenweek ‘En toen’

De Zes Zomerkriebels: doe de quiz
In de afgelopen weken heb je via de bibliotheek en ROEG! Junior kennis kunnen maken
met de zes zomerkriebels, zoals het lieveheersbeestje, de worm en de mier.
In een paar leuke filmpjes kon je zien dat deze kriebelbeestjes best een interessant leven
hebben. En dat vaak gewoon in jouw achtertuin. Heb jij deze zomer de diertjes in de tuin

gezien? Wat weet jij erover? Test het met de quiz! Doe 'm alleen of samen met de hele klas op
het digibord: https://www.roeg.tv/roeg-junior-nieuws/quiz-hoe-goed-ken-jij-de-zeszomerkriebels/
Wil je de filmpjes nog eens bekijken? Of heb je het gemist? Op https://www.roeg.tv/roegjunior-nieuws/op-safari-in-je-tuin-met-de-zes-zomerkriebels/ vind je alle filmpjes en weetjes
over de kriebelbeestjes en ander nieuws over de natuur in Drenthe.

Win jij dit mooie T-shirt?
Om de zomeractie af te sluiten, geven we een aantal mooie T-shirts weg. Wil je er eentje
winnen? Laat ons dan weten wat jouw favoriete Zomerkriebel is en waarom.
Stuur je antwoord vóór 7 september naar actie@biblionetdrenthe.nl
En vermeld hierbij:
 je voornaam
 je leeftijd
 je kledingmaat
Uit de leukste antwoorden kiezen wij de winnaars. Je krijgt zo snel mogelijk bericht.
De Zes Zomerkriebels is een initiatief van de Biblionet Drenthe en ROEG!

