
1 

 

            
 

Jan Thies Maandbulletin – April 2021 
 

 
Afscheid 
Onlangs hebben we Leith (1-2a) uitgezwaaid. Hij is op zijn nieuwe school in 
Assen gestart.  
We wensen hem daar een heel fijne tijd. 
 

Harriët van den Heuvel 40 jaar juf 
Op vrijdag 2 april is Harriët van den Heuvel (groep 8a) veertig jaar 
werkzaam in het onderwijs. 
Van harte gefeliciteerd! 
 

(Mogelijk) Corona en dan….??? 
We merken dat u de Coronamaatregelen serieus neemt. We worden door u goed op de hoogte 
gehouden en u neemt uw verantwoordelijkheid. Dat stellen we zeer op prijs! 
Alleen door goed samen te werken kunnen we Corona buiten de deur te houden. 
Op onze website www.janthiesschool onder NIEUWS staat het aangepaste (AVG-proof) document  
(Mogelijk) Corona en dan……???? 
  

Paaslunch 
Het was in december de bedoeling om als Kerstactiviteit met de kinderen op een feestelijke wijze te 
lunchen. Helaas kon deze activiteit door de lockdown niet doorgaan. 
We vonden dat voor de kinderen erg jammer, vandaar dat we een alternatief hebben bedacht. 
Op donderdag 1 april (GEEN GRAP) organiseren we een Paaslunch. 
Iedereen mag deze dag op zijn Paasbest naar school komen! 
Aangezien het delen van eten niet mogelijk is, brengt iedereen zijn eigen (feestelijke) Paaslunch mee. 
Graag wel zo gezond mogelijk. 
De lunch mag in een mooi versierde doos (thuis versieren) of in een tas mee naar school genomen 
worden. 
De kinderen hebben deze dag een bord, bestek en een beker of plastic glas nodig (graag van naam 
voorzien). Wilt u ze dat s.v.p. ook meegeven? 
Wij zorgen ervoor dat de kinderen aan een mooi versierde tafel kunnen eten en we zorgen voor het 
drinken. 
In veel klassen wordt het spel eitje-tik gespeeld. Daarvoor moeten de kinderen een hard gekookt ei 
meenemen. Bij dit spel gaat het er namelijk om dat jouw ei het langst heel blijft. Wanneer er al een 
barst in het ei zit, ben je gelijk al af en dat zou jammer zijn. 
Tip: Pak het ei goed in en geef het mee in een bakje. 
 
Samen kunnen we ervoor zorgen dat we in deze tijd ook extra activiteiten voor de kinderen kunnen 
organiseren. 

 

 

 

Jan Thiesschool 
Menso Altinglaan 4 
9451 KE  Rolde 
(0592)  24 13 03 
E-mail:    janthies@primah.org 
Website: www.janthiesschool.nl 

 

http://www.janthiesschool/


2 

 

Cito-toetsen 
Door de lockdown zijn de Cito-toetsen later dan gebruikelijk afgenomen. 
 
Verschil methode toetsen en Cito-toetsen 
Methode toetsen worden na elk blok of hoofdstuk afgenomen en zijn bedoeld om vast te stellen of 
de leerling de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet dan of hij/zij door 
kan gaan in de methode of dat herhaling van onderdelen wenselijk is.  
 
De toetsen van Cito hebben een ander doel. Ze zijn bedoeld om de eigen schoolresultaten te 
vergelijken met die van andere scholen en geven een beeld van wat de leerlingen in totaliteit hebben 
geleerd over een vakgebied. 
 
Cito-toetsen gebruiken we ook om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en trends te 
ontdekken. Indien dit van toepassing is kunnen we besluiten om de inhoud en/of aanpak van ons 
leerstofaanbod aan te passen. Het monitoren van de kwaliteit is een taak van de directie en intern 
begeleider.  
 
Groepen 3 t/m8  
We nemen Cito-toetsen af van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend lezen. 
In de week na Pasen neemt uw dochter/zoon het resultaat in een gesloten envelop mee naar huis. 
  
Wat zeggen de scores?  
De afname van een Cito-toets is een momentopname. Het resultaat moet goed worden geanalyseerd 
en geïnterpreteerd. Zeker nu we te maken hebben met de Corona pandemie. We gebruiken de 
scores om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de leerlingen. 
 
Informatie  
Op onze website www.janthiesschool.nl staat onder Informatie > Cito leerlingvolgsysteem nadere 
informatie.  
 
Heeft u vragen over het resultaat van de Cito-toetsen, dan kunt u bij de leerkracht van uw kind 
terecht. Dit kan telefonisch (na schooltijd) of per mail. 
 

Centrale Eindtoets groep 8 
Op 20 en 21 april wordt de Centrale eindtoets IEP primair onderwijs in groep 8 afgenomen. 
De leerlingen worden voorbereid op de vraagstelling en werkwijze van de toets. 
Voor dyslectische leerlingen is een vergrote versie en audio-ondersteuning beschikbaar. 
 
Het schooladvies is leidend bij de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. 
Als het advies van de Centrale Eindtoets hoger is dan het schooladvies, wordt het schooladvies 
heroverwogen. Dit gebeurt uiteraard in overleg met de ouders/verzorgers. Uiteindelijk beslist school 
of het schooladvies wordt aangepast. 
 
In verband met Corona wordt de Centrale Eindtoets van 2021 niet door de Onderwijsinspectie 
gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs van de basisscholen te beoordelen. 
 

Koningsspelen groep 1-4 
Op vrijdag 23 april organiseren we Coronaproof de Koningsspelen voor groep 1-4. Dit betekent met 
de eigen groep en zonder hulp van ouders/verzorgers. Nadere informatie volgt via Social Schools. 
Op vrijdag 04 juni organiseren we de sportdag voor groep 5-8. 
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Meivakantie 
Van 26 april tot en met 7 mei is het meivakantie. 
Maandag 10 mei worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Vergaderingen 
07 april - Leerlingenraad 
08 april - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
19 april - Medezeggenschapsraad 
 

NieuwThies 

Op onze website www.janthiesschool is onder de button NIEUWS geplaatst: 
- (Mogelijk) Corona en dan…..?  
- Verslag Leerlingenraad vergadering 4 (onder Organisatie – Leerlingenraad). 
- Rolderboys – Kaboutervoetbal weer van start. 
  Vanaf 10 april start het Kaboutervoetbal weer bij Rolderboys. Kaboutervoetbal is voor alle kinderen  
  van 3 t/m 5 jaar. Meedoen is de eerste paar trainingen geheel vrijblijvend. 
  De trainingen staan onder leiding van Lisan Dijkstra en Amber Buring en zijn van 10.00-10.45 uur op  
  10 + 24 april en 15 + 29 mei op sportpark Boerbos. 
  Let op: Publiek is niet toegestaan op het sportpark. Per kind mag er 1 van de ouders aanwezig zijn  
  op het sportpark als begeleider. 
  Voor meer informatie kan gebeld worden met Alex Suichies 06-29148519 (Aanspreekpunt  
  Kaboutervoetbal). 
 

Kalender 
1 april Paaslunch 

2-5 april vrij i.v.m. Pasen 

20 + 21 april Centrale Eindtoets gr 8 

23 april Koningsspelen gr 1-4 

26 april - 7 mei meivakantie 

10 mei weer naar school 
 

 

Het team van de Jan Thiesschool wenst u  

heel fijne Paasdagen! 
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