
1 

 

            
 
Jan Thies Maandbulletin – Oktober 2020 
 
Nieuwe Thiesser 
In september is Ilse (gr 6a) nieuw op school gekomen.  
We wensen haar een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Afscheid 
We nemen afscheid van Kiet (1-2a) en Job (5-6b). Zij gaan ons verlaten en starten na de 
herfstvakantie op hun nieuwe school. 
We wensen hen een fijne tijd op de nieuwe school. 
 

MR-nieuws 

De eerste vergadering van de MR in de nieuwe samenstelling vond plaats op maandag 29 
september.  
De samenstelling en taakverdeling van de MR is: 
Oudergeleding: Sjoerd de Vries (voorzitter), Joukje Wientjes (communicatie maandbulletin), Efisia 
van der Laan (penningmeester) en Mirjan Pots. 
Personeelsgeleding: Gert Kruize (secretaris), Carla Greving, Sinette Fehrman en Marianne Verdiesen. 
Heel blij zijn we ook met onze nieuwe notulist, Lisette Middendorp.  
Naast de kennismaking met de nieuwe leden was het enig andere agendapunt de uitslag van de 
enquête m.b.t. de schooltijden. De enquête is door veel ouders ingevuld en de uitslag was 
overduidelijk: 
Aantal gezinnen op school: 193                 
Aantal antwoorden: 183 = respons van 94,8 %   
95,6 % (175) heeft een voorkeur voor het vijf gelijke dagen model  
4,4 % (8) heeft een voorkeur voor de traditionele schooltijden  
 
De oudergeleding van de MR heeft dan ook ingestemd met de definitieve invoering van het vijf 
gelijke dagen model na de kerstvakantie.  
Deze invoering kent nog wat haken en ogen, daarover wordt u zeer binnenkort geïnformeerd.  
 
De volgende MR-vergadering staat gepland op 26 oktober. 
 

Uitslag enquête schooltijden 
Beste ouders/verzorgers, 
 
Met overgrote meerderheid hebben de ouders in de enquête schooltijden hun voorkeur 
uitgesproken voor het vijf gelijke dagen model. De uitslag is door de commissie medegedeeld aan de 
MR, met het advies om het 5 gelijke dagen model definitief in te voeren. De oudergeleding van de 
MR heeft dit advies overgenomen en ingestemd met de definitieve invoering van het gelijke dagen 
model na de Kerstvakantie. 
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Wij willen u bedanken voor het uitbrengen van uw stem. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u 
terecht bij Henk Norbart. 
 
Vriendelijke groet, 
 
Carla Greving 
Henk Norbart 
Marcel Heus 
Commissie schooltijden 

 
Corona en feesten 
De komende maanden zijn de traditionele feestmaanden met Sint-Maarten, Sinterklaas en Kerst. 
Stichting PrimAH heeft in het kader van Corona voor al haar scholen een ‘richtlijn feesten’ opgesteld. 
We zullen bij de organisatie van de feesten rekening moeten houden met deze richtlijn. Dit betekent 
o.a. dat we: 
- wel lampions met de kinderen maken, maar geen Lampionnenshow organiseren; 
- wel het Sinterklaasfeest vieren, maar het feest in school vieren (zonder intocht); 
- wel Kerst vieren, maar geen kerstviering in de Jacobuskerk. Voor het kerstdiner zoeken we naar  
   een alternatief. 
Het op een veilige wijze vieren van de feesten staat voorop. Dat is in ieders belang. 
De diverse commissies doen hun uiterste best om er voor de kinderen, ondanks de beperkingen, een 
gezellig feest van te maken. 
 

Goede ventilatie en lichaamswarmte 
In alle lokalen wordt extra goed geventileerd. Dit kan betekenen dat het daardoor kouder 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.  

 
Aanpassing ventilatie in 5 lokalen 
Ook al voldoen onze lokalen aan de ventilatienormen van het bouwbesluit, toch wordt in vijf lokalen 
de komende periode de ventilatie geoptimaliseerd. Daar zijn we erg blij mee. 

  
Schoolontwikkeling 
Ook dit schooljaar zijn we druk met diverse schoolontwikkelingsonderwerpen: 

 We organiseren voor de herfstvakantie een draagvlakonderzoek on de ouders over het vijf  
        gelijke dagen model. 
 Zodra de situatie dat mogelijk maakt organiseren we een ouderklankbord avond over  
        ‘informatievoorziening en communicatie’. 
 Tijdens de verdere implementatie van Ouderbetrokkenheid 3.0 is het de bedoeling om het  
        eigenaarschap van leerlingen bij hun eigen ontwikkeling een prominente plek te geven.   
 We onderzoeken de mogelijkheid hoe het werken met leerlijnen voor leerlingen met een  
        eigen leerlijn gestandaardiseerd kan worden.  
 We onderzoeken voor oktober 2020 de mogelijkheid om ‘bewegend leren’ schoolbreed in te  
        voeren.  
 Na het eerste rapport 20-21 evalueren we de normering van alle vakken in de groepen 3-8.  
 De Kanjercoördinator onderzoekt voor oktober 2020 de mogelijkheid om leerlingen (intern  
       of extern) op te leiden als Kanjer mediator (= talentontwikkeling).  

In het Maandbulletin zullen we u op de hoogte houden van de vorderingen. 
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Thema groepen 1-3 
De groepen 1-2 werken tot de kerstvakantie aan het thema: ‘Wie maakt het vuur aan?’ 
Er wordt o.a. gewerkt aan; prehistorie, fossielen, botten, gezondheid, dieren, voeding, vuur, aarde 
en water. 
Heeft u materialen, leuke ideeën of kunt u een gastles verzorgen? We horen het graag. 
 

Cultuurmenu 
In het kader van het Cultuurmenu is er dit schooljaar voor alle groepen een culturele activiteit. Dit 
kan een dans- of muziekvoorstelling zijn of een gastles. 
Deze maand gaan de groepen 1-2 in school naar de voorstelling ‘Wie maakt het vuur aan?’ Tevens 
krijgen ze een dansles rondom hetzelfde thema. 
De groepen 7 en 8 gaan dinsdag 27 oktober in de Boerhoorn naar de voorstelling met ingebouwde 
workshop ‘Raps ’n Taps’. De kinderen maken een reis langs Rap, Tap, Zang en Beat box. Alles draait 
om ritme.  
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt ook deze maand weer een gastles muziek in het kader van de Impuls muziek 
regeling. Op 30 september in de groepen 6a + 7a + 7-8b + 8a en op 7 oktober in de groepen 4a + 4b 
+ 5a + 5-6b.  
 

Stagiair(e)s 
We vinden het heel belangrijk dat er in de toekomst voldoende leerkrachten en onderwijs 
assistenten beschikbaar zijn. Daarom bieden we studenten de gelegenheid om stage te lopen. 
Op het ogenblik lopen stage: Fatma (1-2b), Max (3a), Dewi (5a) en Jesse (7a). 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd.  

 
BHV-nascholing 
Onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) krijgen deze maand nascholing Eerste Hulp & Levensreddende 
Handelingen en Brand & Ontruiming. 

 
Kinderboekenweek 

 
Woensdag 30 september start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘En toen?’ De 
Kinderboekenweek duurt t/m 11 oktober. 
Ook op school besteden we in alle groepen aandacht aan de Kinderboekenweek. Zo wordt er o.a. op 
woensdag 30 september in alle groepen door de eigen leerkracht voorgelezen. 
 

Geen GVO 

In verband met haar werkzaamheden in de Ondernemingsraad van het Vormingsonderwijs is onze 
vakleerkracht Godsdienstig Vormingsonderwijs Anja Oorebeek op dinsdag 6 oktober afwezig. De 
GVO-lessen vervallen deze dag. 
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Kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde 

De Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde is verantwoordelijk voor de financiën van: 
- MR-gelden 
- schoolreizen (inclusief bijdrage van het Jan Thies fonds) 
- speeltoestellen op het schoolplein. 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het boekjaar 2019-2020 
is bijna afgesloten. 
Voor de controle van haar financiën zoekt het Stichtingsbestuur twee ouders/verzorgers van school 
om deze taak te verrichten. 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat alle ouders/verzorgers van school in de gelegenheid 
gesteld moeten worden zich kandidaat te stellen voor de controle van de financiën. Uitgezonderd 
zijn leden van de MR. 
Het verdient de aanbeveling dat één van de ouders die de vorige controle heeft uitgevoerd, ook dit 
keer aanwezig is. De tijdsinvestering is ongeveer anderhalf uur. 
De controle vindt dinsdag 27 oktober om 16.30 uur in school plaats. 
U kunt zich tot 7 oktober bij de directie aanmelden via directie.janthies@primah.org  
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Oktobermaand - Kindermaand 
Het is Oktober Kindermaand. Dit evenement is een traditie in Drenthe. Alle kinderen in Drenthe zijn 
er de afgelopen jaren groot mee geworden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar in alle Drentse 
gemeenten kunnen tal van activiteiten bezoeken in musea, molens, theaters en ateliers. Alle 
workshops, voorstellingen en rondleidingen zijn voor de kinderen, en vaak ook hun ouders, gratis 
toegankelijk.  
 

Verkiezing Leerlingenraad 
Onze school heeft een Leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 5 t/m 8. 
De nieuwe leden zijn inmiddels gekozen en de eerste vergadering heeft op  16 september 
plaatsgevonden. De vergaderingen staan onder leiding van Henk Norbart. 
De Leerlingenraad heeft een eigen plek op de website onder de button Organisatie. Daar staan de 
namen van de leden vermeld en kunt u de agenda en het verslag van de vergaderingen vinden.  
De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Leerlingenraad. Elk lid heeft een mooie vergadermap en 
pen gekregen.  
 

STARTgesprek groep 8 
De ouders/verzorgers van groep 8 zijn uitgenodigd voor het STARTgesprek op 6, 7 of 8 oktober. 
Tijdens het gesprek wordt afgestemd welke aspecten van het onderwijs (vakgebieden, werkaanpak, 
sociaal-emotionele ontwikkeling, enz.) de komende periode extra aandacht krijgen. 
 

Spreekuur GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op woensdag 7 oktober heeft de jeugdarts van de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in 
school.  
U kunt zich melden bij de hoofdingang. Als uw dochter/zoon bij het gesprek aanwezig moet zijn, 
wordt hij/zij door een medewerker van school opgehaald. Na afloop gaat uw dochter/zoon 
zelfstandig naar de groep terug. 

 
Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 12 t/m 16 oktober. 
Maandag 19 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

mailto:directie.janthies@primah.org
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Vrije dagen dit schooljaar 

 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 

 

18-12-2020    vrijdagmiddag voor Kerst (v.a. 12.00 uur) 

21-05-2021    plandag 21-22 

09-07-2021    vrijdagmiddag voor zomervakantie (v.a. 12.00 uur) 

 
Fietscontrole 
Het is weer vroeger donker en weer later licht. Tijd voor de jaarlijkse fietscontrole, want een veilige 
fiets (met o.a. de juiste verlichting en reflectors) is van levensbelang. 
Op maandag 19 oktober organiseren we in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland afd. Assen 
(met in achtneming van de coronamaatregelen) op het schoolplein de fietsenkeuring voor de 
groepen 3 t/m 8. Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw dochter/zoon deze dag op de fiets naar school 
komt. 

 
Screening logopedie 
De ouders/verzorgers van groep 2 zijn door de GGD afd. Jeugdgezondheidszorg geïnformeerd over 
de logopedische screening en het aanleveren van informatie via Mijn Kinddossier. 
Op een nog nader te bepalen datum in oktober worden de leerlingen, die daarvoor in aanmerking 
komen, gescreend door de logopediste van de GGD. De ouders van de betreffende kinderen worden 
hierover door de GGD geïnformeerd. 

 
LOT-controle 
In verband met de coronacrisis vervalt de LOT-controle (hoofdluis) na de herfstvakantie. 
We vragen u zelf de haren van uw kind(eren) te controleren. 

 
Vergaderingen  
GMR     -  08 oktober 
MR -  26 oktober 

 
NieuwThies  
Op de website onder Nieuws zijn de volgende items geplaatst: 

- GMR-nieuwsbrief september 2020 
- Vacaturemelding GMR-oudergeleding 
- Verslag OV-vergadering 17-06-2020 
- Verslag Leerlingenraad vergadering 16-09-2020 
- Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs 7 oktober 2020 (op basis van aanmelding) 
- Impuls Nieuwsbrief herfst 2020 
- Concert Cordevento in Rolder Kerk 

Op zondagmiddag 4 oktober opent het bekende trio Cordevento (‘snaren en lucht’) het 
nieuwe seizoen in de Rolder kerk. Ze nemen het publiek mee op een muzikale reis door het 
Spanje van de 17e eeuw met werken van o.a. Corbetta, Falconieri en De Selma y Salverde 
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maar ook verrassend Jacob Van Eyck. De melodieën zijn nu eens swingend, virtuoos en dan 
weer heel ontroerend. Het trio bestaat uit de internationaal gevierde musici Erik Bosgraaf 
(blokfluit), Izhar Elias (gitaar) en Alessandro Pianu (klavecimbel) en speelde op de grote 
Europese podia en in het verre buitenland. De Friese Erik Bosgraaf is een van ’s werelds 
meest virtuoze en eigenzinnige blokfluitisten. Hij en de twee andere musici wonnen diverse 
grote muziekprijzen waaronder de Nederlandse Muziekprijs en maakten vele opnames. In 
verband met het coronavirus worden er twee concerten (max. 50 bezoekers per concert) 
gegeven op zondagmiddag, namelijk van 14.00-15.00 en van 16.00-17.00. Zie voor meer 
informatie www.rolderconcerten.nl. 

- FAMILIEPUZZELTOCHT 
RAS-Rolde organiseert een familiewandeltocht op 18 oktober 2020. 
De familiepuzzeltocht is bedoeld voor families uit Rolde en naaste omgeving. 
De tocht vindt plaats in de buitenlucht in en rond Rolde en bestaat uit een wandelparcours, 
waarbij je onderweg vragen zult gaan beantwoorden. Voor de beste puzzelaars is er een prijs 
beschikbaar. Starten kan vanaf 10.00 uur ’s morgens bij de molen.  
De tocht zal circa 2 uur duren. Je kunt je aanmelden via de site: www.ras-rolde.nl  
Meld je gauw aan voor deze familiepuzzeltocht, want vol = vol. 
Er wordt bij de tocht rekening gehouden met de RIVM-richtlijnen. 

 
Agenda 

 

 
 
 
 

28 sept MR vergadering 

30 sept start Kinderboekenweek ‘En toen?’  

06 okt STARTgesprek gr 8 

07 okt STARTgesprek gr 8 

07 okt spreekuur jeugdarts GGD 

07 okt Impuls muziekles gr 4a + 4b + 5a + 5-6b 

08 okt STARTgesprek gr 8 

08 okt GMR vergadering 

12-16 okt herfstvakantie 

19 okt fietscontrole gr 3-8 

19 okt voorstelling gr 1-2a+b+c ‘Wie maakt het vuur aan?’ 

26 okt dansles gr 1-2a+b+c ‘Wie maakt het vuur aan?’ 

27 okt voorstelling gr 7 + 8 ‘Raps ’n Taps’ 

27 okt Kascontrole ‘Stichting Financiën obs Jan Thies’ 

http://www.rolderconcerten.nl/
http://www.ras-rolde.nl/

