
            
 

Jan Thies Maandbulletin – December 2020 
 

Hartelijk dank 
In verband met het overlijden van onze collega Harry Martens hebben we veel steunbetuigingen 
gekregen. Hartelijk dank daarvoor. Dat doet ons ontzettend goed. 
 
We stellen u in de gelegenheid om een bijdrage aan het gedenkboek van Harry Martens te leveren. 
Dat kan door een kaart in de brievenbus van school te doen of een mail te sturen naar 
janthies@primah.org. Dit is mogelijk tot vrijdag 27 november. Wij zorgen ervoor dat uw bijdrage een 
plek in het gedenkboek krijgt.  
 

Scholing personeel 
Marcia van Dijk en Cheryl ter Voort: basistraining Kanjertraining  
Harmienke Schuiling: Kanjer-/Anti-pest coördinator 
Cheryl ter Voort: stagecoach 
Ina van Kasteel, Marianne Verdiesen en Bertha Krol: Bouw (taal ondersteuningsprogramma) 
 

Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
U heeft een gezamenlijke factuur van school en Oudervereniging ontvangen. 
Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst en alle andere festiviteiten op school betaald. 
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u de factuur z.s.m. te voldoen. 
 
Als u het door ons opgegeven rekeningnummer invoert, geeft de bank de melding ‘Stichting PrimAH’. 
Dat is correct, omdat  alle rekeningen van alle PrimAH-scholen onder stichting PrimAH vallen. 

Bereikbaarheid 
Het komt regelmatig voor dat de bereikbaarheidsgegevens niet up-to-date blijken te zijn. Is er de 
afgelopen tijd iets gewijzigd in uw situatie, wilt u dit dan doorgeven aan de administratie? Dit kan via 
administratie.janthies@primah.org   
 

Geen GVO op 3 december 
In verband met haar werkzaamheden voor de Ondernemingsraad van het Vormingsonderwijs, is 
onze vakleerkracht GVO, Anja Oorebeek, donderdag 3 december afwezig. 
  

Sinterklaasfeest 
Vrijdag 4 december vieren we het Sinterklaasfeest op school.  
Dit jaar zal Sinterklaas niet fysiek op school komen (hij hoort tot de risicogroep), maar heeft hij wel 
een videoboodschap voor ons. We hopen dat Piet wel tijd heeft voor ons! 
Het feest wordt met de eigen groepsleerkracht in de klas gevierd. Dit jaar is het niet mogelijk dat 
ouders komen helpen. De schooltijden blijven voor deze dag ongewijzigd.   
De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen, maar wel de lunch. Ze mogen als Piet of Sint 
verkleed naar school komen.  
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School versierd 
De school is weer in de Sinterklaassfeer gebracht. Het ziet er sfeervol uit. Dank daarvoor! 
 

Vrije dagen 
vrijdagmiddag 18 december           - alle groepen om 12.00 uur vrij 
21 december t/m 1 januari             - Kerstvakantie 
We verwachten alle kinderen maandag 4 januari 2021 weer op school. 
 

Leerlingenraad 
De Leerlingenraad vergadert woensdag 9 december voor de derde keer dit schooljaar. 
De vergaderstukken van de Leerlingenraad (agenda en verslag) zijn te lezen op de website onder > 
Organisatie > Leerlingenraad > Vergaderstukken. 
 

Gladheidsbestrijding 
Door vallend blad en sneeuw kan het glad worden. Ook bij school hebben we hier mee te maken. 
De looproute van het hek naar de deur proberen we blad- en sneeuwvrij te maken/houden. 
Het inzetten van kinderen voor deze werkzaamheden valt niet onder onderwijstijd. 
De afgelopen jaren hebben we diverse malen bij de gemeente Aa en Hunze gevraagd of zij iets aan het 
schoonhouden van de schoolomgeving buiten het hek kunnen doen.  

Het beleid van de gemeente is, dat het blad pas wordt opgeruimd nadat dit grotendeels gevallen is. 
Sneeuw wordt alleen verwijderd op de hoofdroutes. Men roept burgers op rekening te houden met de 
omstandigheden en zich daaraan aan te passen. 
Als school hebben we niet de mankracht en middelen om de schoolomgeving buiten het hek blad- en 
sneeuwvrij te maken. Daarvoor vragen we uw begrip.  

Mocht er overvloedige sneeuwval optreden, doen we graag een beroep op u.  
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt in december weer gastlessen muziek: 
02 december - groepen 1-2a + 1-2b + 1-2c + 3a 
16 december - groepen 4a + 4b + 5a + 5-6b  
  

Kerstinformatie 
Woensdag 16 december organiseren we het Kerstfeest op school.  
Dat doen we dit jaar anders. Nadere Kerst informatie volgt via Social Schools. 
Vrijdagmiddag 18 december zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij. 
 

Vergaderingen 
03 december: GMR            07 december: MR            09 december: Leerlingenraad 
 

NieuwThies 

De Ondernemingsvereniging Rolde heeft dit jaar leuke alternatieven bedacht voor de vervallen 
intocht. 
1. Er is een Sinterklaas puzzeltocht door Rolde gemaakt. De kinderen hebben daarvoor vrijdag  
    20 november de noodzakelijke informatie mee naar huis gekregen. De puzzeltocht kan op elk  
    gewenst tijdstip coronaproof worden gelopen. Uiteraard is het voor de jongste kinderen van  
    belang dat er begeleiding meegaat. 
    Het antwoordenblad kan t/m 29 november worden ingeleverd aan de Zuides 5. Er zijn leuke  
    prijzen te winnen. 



2. Als alternatief voor de intocht heeft de OVR een Sinterklaasfilm van drie afleveringen gemaakt.  
    Deze kijken we met de kinderen op school. 
    Via de Facebookpagina van Sinterklaas Rolde OVR zijn de afleveringen te benaderen. 
 

WeetThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl zijn de volgende artikelen geplaatst: 

- Concept verslag Algemene Ledenvergadering Oudervereniging 02-11-2020 (onder 
Organisatie > Oudervereniging > ALV) 

- GMR-nieuwsbrief oktober 2020 (onder Nieuws > Nieuwsberichten) 
- Leerlingenraad verslag 2 (onder Organisatie > Leerlingenraad > Vergaderstukken) 
- Voorlichtingsactiviteiten VO nov-jan NIEUW (onder Nieuws > Nieuwsberichten) 

 

Kalender 
02 dec Impuls muziekles gr 1-2a + 1-2b + 1-2c + 3a 

03 dec vergadering GMR 

04 dec Sinterklaasfeest 

07 dec vergadering MR 

09 dec vergadering Leerlingenraad 

15 dec Maandbulletin Januari 2021 verschijnt 

16 dec Impuls muziekles gr 4a + 4b + 5a + 5-6b 

16 dec Kerstfeest 

18 dec alle groepen om 12.00 uur vrij 

21 dec t/m 1 jan Kerstvakantie 

4 jan eerste schooldag 2021 
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