
 
Nieuwe Thiessers 
In de maand  november komen Lauri en Lester in groep 1-2b. 
We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 

Harry Martens 

Zoals u weet is onze collega Harry Martens als geruime tijd afwezig. In het maandbulletin bent u daar 
eerder over geïnformeerd. 
Het is inmiddels duidelijk dat Harry zijn werk op de Jan Thiesschool niet meer kan hervatten.  
Het is voor hem en zijn gezin het belangrijkste om van elkaars aanwezigheid te genieten. 
 

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
Op maandag 2 november 2020 om 19.30 uur is de Algemene Ledenvergadering van de 
Oudervereniging. 
Tijdens deze avond legt het bestuur van de Oudervereniging verantwoording af over het afgelopen 
schooljaar, we installeren officieel de klassenouders en we stellen de begroting voor het schooljaar 
2020-2021 vast. 
Alle vergaderstukken, inclusief de agenda, staan op de website onder Organisatie > Oudervereniging 
> Algemene Ledenvergadering. 
De vergadering zal plaatsvinden via Google Meet. Mocht u hierbij aanwezig willen zijn, dan graag op 
tijd aanmelden via de secretaris van de OV: eline642@hotmail.com. U zult dan een code ontvangen 
om te kunnen inloggen en deelnemen. 

 
Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
Na de Algemene Ledenvergadering van de Oudervereniging ontvangt u een gezamenlijke factuur van 
school en de Oudervereniging. Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst, Zomerfeest, 
sportdagen en alle andere festiviteiten betaald. 
We vragen u de factuur z.s.m. te voldoen, zodat de kosten betaald kunnen worden. 
 

Mondkapje verplicht 
Naar aanleiding van de aanscherping van de coronamaatregelen hebben de PrimAH scholen besloten 
om voorlopig niet meer op excursie te gaan. 
Mocht het voor volwassenen noodzakelijk zijn om de school te betreden (ouders, bezorgers, etc), 
dan is het dragen van een mondkapje verplicht.  
Samen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we corona buiten de deur houden!  

 
Wat kan er nog wel? 
In coronatijd gaat het veelal over wat er allemaal niet meer kan. Wij kijken liever naar wat er nog wel 
kan. De activiteiten rondom Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst gaan daarom door, weliswaar in 
aangepaste vorm. Hoe we de activiteiten gaan organiseren hoort u via Social Schools of het 
Maandbulletin. 
 

Sint Maarten 
In alle groepen maken we een lampion, want creatief bezig zijn is en blijft belangrijk voor de 
ontwikkeling van de kinderen. 
Wilt u uw kind uiterlijk vrijdag 6 november een lampionlampje, voorzien van naam en een goed 
werkende batterij, mee naar school geven. 
U ontvangt via Social Schools een fotoreportage met een impressie van de gemaakte lampions van 
alle groepen. 
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Het is aan u zelf om te bepalen of u vindt dat uw kind(eren) veilig langs de deuren kunnen gaan en of 
u de deur op 11 november opent voor de kinderen. 
 

Fietscontrole 

Helaas kon de fietscontrole van 19 oktober geen doorgang vinden. We vragen u daarom om dit keer 
zelf de fiets van uw dochter/zoon te controleren. 
 

Interne Vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator op bezoek  
Harriët van den Heuvel (groep 8a) is onze interne vertrouwenspersoon en anti-pestcoördinator.   

Zij is buiten lestijd beschikbaar voor leerlingen, ouders en personeel, als deze niet bij de 
groepsleerkracht, intern begeleider of directie terecht kunnen/willen én behoefte hebben aan een 
vertrouwelijk gesprek.  

De interne vertrouwenspersoon/anti-pestcoördinator biedt een luisterend oor en bespreekt met de 
betrokkene welke stappen ondernomen kunnen worden.  

Elk schooljaar brengt Harriët van den Heuvel een bezoekje aan alle groepen. Deze bezoekjes vinden 
in de periode van november tot januari plaats. 
 

Van de Medezeggenschapsraad 
Ook de derde MR-vergadering vond via Google Meet plaats.  
Dit keer stond op de agenda: Onderwijstijd, Urenverdeling vakgebieden, Notitie naar huis en de 
corona update.  
De overstap naar het vijf gelijke dagen model heeft consequenties voor de onderwijstijd per groep. 
De wet op het Basisonderwijs stelt eisen aan de hoeveelheid onderwijstijd die een kind gehad moet 
hebben over 8 jaar basisonderwijs.  
De consequenties voor alle groepen worden door de directie in kaart gebracht en tijdens de volgende 
MR-vergadering besproken.  
Ook de urenverdeling per vakgebied moet worden aangepast door de invoering van het 5 gelijke 
dagen model. De MR praat en denkt mee over beide onderwerpen. 
De MR nam kennis van de notitie van de Stichting PrimAH over de te nemen stappen, mocht er geen 
vervanging mogelijk zijn bij ziekte van een leerkracht. Deze notitie geldt voor alle scholen van 
stichting PrimAH. De GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) heeft ingestemd met deze 
notitie. 
De landelijk aangescherpte coronamaatregelen hebben geen ingrijpende gevolgen gehad voor het 
landelijk corona Protocol Basisonderwijs. Stichting PrimAH heeft op eigen initiatief een aantal 
maatregelen aangescherpt. Hierover worden de ouders in dit maandbulletin geïnformeerd.  
 
De notulen van de MR-vergadering zijn terug te lezen op de schoolwebsite onder Organisatie > 
Medezeggenschapsraad > Vergaderstukken. 
 
De volgende MR-vergadering vindt plaats op 7 december 2020 
 

Vergaderingen 
02 november  -  Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 
11 november    -  Leerlingenraad 
 

Agenda 
02 nov Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 

02 nov vergadering Oudervereniging 

06 nov Lampionlampje mee naar school nemen 

11 nov  Sint Maarten 

11 nov vergadering Leerlingenraad 

24 nov maandbulletin 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       


