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Jan Thies Corona Nieuwsbrief 15-02-2021
Nieuwe Thiesser
Deze maand verwelkomen we Kellan in gr 1-2c.
We wensen hem een heel fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool.
Algemene Corona melding
Alle PrimAH hebben afgesproken dat we ouders informeren als er bij een leerling corona is
vastgesteld. De groep van de leerling krijgt specifieke informatie (indien de ouders van de besmette
leerling hiermee akkoord gaan – AVG Wet) en alle ouders krijgen een algemene melding.
Bij een leerling in groep 4a en in groep 7a is Corona vastgesteld. Beide kinderen waren al een week
in thuisquarantaine.
De directie onderhoudt contact met de familie en we volgen de procedure van het RIVM. In overleg
met de GGD wordt beoordeeld of het voor deze leerlingen weer mogelijk is om naar school te gaan.
Alle andere kinderen kunnen ‘gewoon’ naar school komen.
Tevredenheidspeiling ‘Onderwijs op afstand’ en Noodopvang
De tevredenheidspeiling over ‘Onderwijs op afstand’ en de Kinderopvang is door 63 % van de
gezinnen ingevuld. Hartelijk dank daarvoor!
We willen graag leren van uw feedback, voor het geval we nog een keer ‘Onderwijs op afstand en de
Noodopvang moeten organiseren.
De uitkomst bespreken we in het team en de Medezeggenschapsraad. Daarna wordt u
geïnformeerd.
Schooladviesgesprekken groep 8
Dinsdag 16 februari vinden de laatste schooladviesgesprekken via Google Meet in groep 8 plaats.
Eerste rapport
Donderdag 18 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee naar huis.
De gegevens zijn gebaseerd op de periode van de start van het schooljaar tot de schoolsluiting van
17 december 2020. Dit betekent dat er minder gegevens dan in voorgaande jaren beschikbaar zijn
om het eerste rapport op te baseren.
De leerkracht heeft de inhoud van het rapport met uw kind besproken.
Meer informatie ontvangt u via Social Schools.
Tweede oudercontactmoment groep 1-2 t/m groep 7
Het tweede oudercontactmoment van groep 1-2 t/m groep 7 vindt in maart plaats.
In verband met de coronamaatregelen gebeurt dit in groep 1-2 via beeldbellen en bij groep 3-7 via
Google Meet.
De kinderen van de groepen 5-7 zijn bij het gesprek aanwezig.
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 9 maart, maandag 15 maart en woensdag 17 maart.
Intekenen kan van 18-25 februari via Social Schools.
Nadere informatie over het inloggen voor de Google Meet gesprekken volgt.
Voor groep 8 is er geen oudercontactmoment, omdat de schooladviesgesprekken net zijn geweest.
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Informatie schoolverzuim van de afdeling Leerplicht Aa en Hunze
Waarom krijgt u deze informatie?
U krijgt deze informatie, omdat wij graag willen dat ouders goed op de hoogte zijn van hun
verplichtingen volgens de leerplichtwet. Sommige gezinnen gaan nog voor de officiële
schoolvakantie op vakantie of komen later terug. Bijvoorbeeld om files te voorkomen of omdat
vliegtickets met een vroege vlucht goedkoper zijn. U houdt zich dan niet aan de Leerplichtwet.
Er is één uitzondering, namelijk als de aard van het beroep (bv. horeca of agrarische sector) van de
ouders het onmogelijk maakt om in de gewone schoolvakanties op vakantie te gaan. Er kan dan
zogenaamd ‘extra verlof’ worden verleend.
Hiervoor gelden de volgende regels:
 het verlof moet minimaal zes weken van te voren worden aangevraagd bij de directeur
van de school;
 er moet een werkgeversverklaring worden overhandigd;
 het verlof mag maar één keer per jaar worden verleend voor een aaneengesloten periode
van maximaal tien schooldagen;
 het verlof mag niet vallen in de eerste twee weken van het schooljaar.
Voorbeelden van situaties waarin geen extra vrije dag(en) / vakantie toegestaan mag worden:
 een familiebezoek in het buitenland;
 een vakantie in een goedkopere periode of met een speciale aanbieding;
 gebrek aan boekingsmogelijkheden in de gewone vakantietijd;
 eerdere of latere terugkeer in verband met (verkeers-)drukte;
 verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al vrij zijn;
 vakantiespreiding;
 samen reizen;
 een verlofperiode van ouders;
 gebruikmaking van een levensloopregeling.
Wat gebeurt er als uw kind niet op school is omdat u toch eerder weggaat of later terugkomt?
Op ongeoorloofd schoolverzuim rond de voorjaarsvakanties, zogenaamd ‘luxe-verzuim’, zal streng
toezicht gehouden worden door zowel school als leerplicht. Als uw kind toch van school wegblijft,
moet de directeur van de school dat melden aan de leerplichtambtenaar. Als uw kind zonder
toestemming van school is weggebleven, of hij/zij onterecht is ziekgemeld, kunt u huisbezoek van de
leerplichtambtenaar verwachten. Als u niet thuis bent, ontvangt u een brief waarin u wordt
uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dat gesprek krijgt u gelegenheid om toe te lichten waarom uw
kind niet op school was. Als u daarvoor geen goede reden kunt aanvoeren of u heeft geen bewijs,
dan is de leerplichtambtenaar verplicht om een proces-verbaal op te maken. Schoolverzuim is een
overtreding en geen misdrijf. Wij sturen het proces-verbaal naar het Openbaar Ministerie. Justitie
bepaalt hoeveel boete u moet betalen.
Wilt u meer informatie? Voor meer informatie kunt u op school bij de directeur terecht of contact
opnemen met een van de leerplichtambtenaren van de gemeente Aa en Hunze. Zij zijn bereikbaar
via telefoonnummer: 0592 - 267756 of via de mail: leerplicht@aaenhunze.nl
Leerplichtambtenaren gemeente Aa en Hunze
Voorjaarsvakantie
Van 22 t/m 26 februari is het voorjaarsvakantie. Alle kinderen zijn dan vrij.
Maandag 1 maart verwachten we alle kinderen weer op school.
We wensen iedereen een heel fijne vakantie.
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Hoe gaat het na de voorjaarsvakantie?
Vooralsnog zijn er geen signalen dat er een wijziging zal gaan plaatsvinden m.b.t. de
Coronamaatregelen in het basisonderwijs.
Als het kabinet besluit dat de maatregelen worden gewijzigd, zullen we u daarover informeren.
Junior Energiecoach spel voor het hele gezin
Junior Energiecoach is een educatief spel gericht op kinderen van 7 tot 12 en hun gezin. Door middel
van leuke spellen en opdrachten (én varkentje Rund) maakt het kinderen bewust van hun
energiegebruik.
In de gemeente Aa en Hunze kunnen 50 gezinnen meedoen. De start is eind februari en deelname is
gratis.
Zie voor meer informatie de wervingsfolder op onze website onder NIEUWS of ga rechtstreeks naar
www.juniorenergiecoach.nl
Kalender
15 febr
16 febr
16 febr
18-25 febr
18 febr
19 febr
22-26 febr
1 mrt

school gesloten – code rood
alle kinderen weer naar school
schooladviesgesprekken gr 8a
intekenen voor 2e oudercontactmoment gr 1-2 t/m gr 7
1e rapport mee naar huis
14.00 uur voorjaarsvakantie
voorjaarsvakantie
weer naar school
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