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Jan Thies Maandbulletin – Maart 2021 
 

Nieuwe Thiessers 

In maart komen er weer nieuwe kinderen op school.  
Jorinde en Timo in de Pantergroep (1-2b) en Demian en Teun in de Pandagroep (1-2c). 
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Afscheid 
Voor de voorjaarsvakantie hebben we afscheid genomen van Quinten (5a) en Sylvan (1-2b). Zij zijn 
verhuisd en starten na de voorjaarsvakantie op hun nieuwe school. 
We wensen hen daar een fijne tijd. 
 

(Mogelijk) Corona en dan….??? 
In onderstaand overzicht kunt u lezen wat u moet doen als er (mogelijk) sprake is van (mogelijk) 
Corona in het gezin. Onderstaand stappenplan is een algemene richtlijn. Het is mogelijk dat van deze 
algemene richtlijn wordt afgeweken. 
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van school en ouders om ervoor te zorgen dat we 
Corona buiten de school houden. Na alle belangen afgewogen te hebben, beslist de school of een 
leerling weer naar school mag komen.  
 

Iemand in het gezin wordt getest 
op Corona 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De leerling blijft thuis. 
3. De leerling kan alleen naar school als de Coronatest negatief 
    is. 
4. Vóór de leerling naar school kan, vindt er eerst overleg  
    plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie. 
5. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 

Een lid van het gezin heeft Corona 
(milde of hevige klachten) 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De leerling gaat in thuisquarantaine. 
3. School zorgt binnen 2 dagen voor een Thuiswerk- 
     programma. Om de dag heeft de leerkracht na schooltijd  
     contact met de leerling. 
4. Vóór de leerling weer naar school kan vindt er eerst  
     overleg plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie.  
5. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 

Een leerling heeft Corona 
(milde of hevige klachten) 

1. De ouders/verzorgers nemen contact op met school / de  
    directie. 
2. De directie heeft contact met de GGD. 
3. De leerling én het gezin gaan in thuisquarantaine.  
4. School zorgt binnen 2 dagen voor een Thuiswerkprogramma 
    ma. Om de dag heeft de leerkracht na schooltijd contact  

 

 

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

 



2 

 

    met de leerling. 
5. Vóór de leerling naar school kan vindt er eerst overleg  
    plaats tussen de ouders/verzorgers en de directie. 
6. School beslist of een leerling weer naar school mag komen. 
7. De groep wordt specifiek geïnformeerd. De naam van de  
    leerling wordt alleen genoemd als de ouders/verzorger daar 
    toestemming voor hebben gegeven. 
    Zijn de ouders/verzorgers van de leerling niet akkoord, dan 
    wordt de groep in algemene zin geïnformeerd. 
7. De ouders/verzorgers van de andere groepen worden in  
    algemene zin geïnformeerd. 

Leerkracht is ziek (geen Corona) 1. Inval wordt gezocht. 
2. Als er geen inval beschikbaar is, blijft de groep thuis. 
    Mocht er voor langere tijd geen inval beschikbaar zijn, dan  
    komen de kinderen vanaf de derde dag naar school. Een  
    leerkracht van een andere groep geeft dan les aan de groep.  
    De groep van de vervangende leerkracht blijft dan twee  
    dagen thuis. Is de zieke leerkracht langere tijd afwezig, dan  
    maken we gebruik van een roulatie systeem (na twee dagen  
    een andere leerkracht). 

Leerkracht heeft Corona 1. De directie neemt contact op met de GGD. 
2. De leerkracht gaat in thuisquarantaine. 
3. Afhankelijk van het moment dat de leerkracht voor het  
    laatst contact me de groep heeft gehad,  kan de groep in  
    thuisquarantaine gaan. 
    Gaat de groep in thuisquarantaine én heeft een leerling geen  
    géén Coronaklachten, dan mogen broertjes en zusjes van de 
    leerlingen WEL naar school. 
4. Als de groep in thuisquarantaine gaat, dan zorgt de        
    school vanaf dag 2 voor het Thuiswerkprogramma. 
5. De ouders/verzorgers van de andere groepen worden in  
     algemene zin geïnformeerd. 
6. De ouders/verzorgers van de groep worden door de directie  
    geïnformeerd wanneer de kinderen weer naar school kunnen 
    komen.  
7. School beslist wanneer de leerlingen weer naar school  
    mogen komen. 

Leerling is ziek (geen Corona) 1. De school wordt voor schooltijd telefonisch geïnformeerd. 
2. De reden van afwezigheid wordt gevraagd. 
3. De leerling komt weer naar school als hij/zij beter is. 
4. Er wordt alleen een Thuiswerkprogramma geregeld, als 
    verwacht wordt dat de leerling langdurig afwezig is. 

 

Samenwerking met Kinderopvang Rolde 
Tijdens de Corona pandemie vindt er regelmatig overleg plaats tussen school en Kinderopvang Rolde. 
We informeren elkaar en ondersteunen elkaar waar mogelijk. Het is fijn dat dit op een constructieve 
wijze plaatsvindt. De samenwerking gaat inmiddels zover, dat de Kinderopvang in de maanden 
februari en maart drie dagen per week een medewerker (Dyon Voskamp) tijdens de lunchspeeltijd 
‘uitleent’. Zo kunnen we ons gecompliceerde pleinwachtrooster rondkrijgen. We zijn de 
Kinderopvang Rolde erg dankbaar voor dit gulle gebaar. 
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Thema groepen 1-3 
De groepen 1-3 starten na de voorjaarsvakantie met het thema ‘Zo vrij als een vogel’. Centraal staat 
het boek ‘Coco kan het!’  
Er wordt gewerkt aan de volgende onderwerpen: soorten vogels, dierenarts, vliegen, vogel als 
huisdier, kijken vanuit het perspectief bovenaf, durven, moed, vrijheid, etc. 
Heeft u materialen, suggesties, etc? We horen het graag. 
 

BHV-nieuws: veilig groente en fruit eten 

Veel kleuters nemen bolvormige groentes en fruit (o.a. druiven, snoeptomaatjes) mee naar school. 
Tip om verstikking te voorkomen……twee keer in de lengte doormidden snijden.            
 

 
 
Cito-toetsen 
Dit jaar worden de Cito-toetsen later dan gebruikelijk afgenomen. 
In de week na de voorjaarsvakantie bereiden we kinderen van de groepen 3-8 voor op de 
vraagstelling van de Cito-toetsen. Vanaf 8 maart vindt de afname plaats. 
 
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 van rekenen, spelling, technisch- en begrijpend.  
Zodra alle toetsen zijn afgenomen neemt uw dochter/zoon dit keer het resultaat in een gesloten 
envelop mee naar huis. Normaal gesproken is dit onderdeel van het rapport. 
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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 pandemie. We vragen u daarom 
genuanceerd met de scores om te gaan. 
 
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. 
 

Oudercontactmoment gr 1-7 
Deze maand vindt het tweede oudercontactmoment van groep 1 t/m 7 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 online gesprek aanwezig. 
De gesprekken vinden plaats op dinsdag 09 maart, maandag 15 maart en woensdag 17 maart. 
Intekenen was mogelijk van 18-25 februari. 
Nadere informatie over het inloggen voor de Google Meet gesprekken volgt. 
Voor groep 8 is er geen oudercontactmoment, omdat de schooladviesgesprekken net zijn geweest. 
 

Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 2 
De GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg organiseert voor groep 2 in school het Preventief 
Geneeskundig Onderzoek op 09 + 11 + 12 + 18 maart. 
Voorafgaand aan de screening ontvangen de ouders/verzorgers nadere informatie van de GGD en 
kunnen zij via ‘Mijn Kinddossier’ een digitale vragenlijst invullen. In deze vragenlijst vraagt de JGZ o.a. 
toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming, dan wordt uw kind 
niet uit de groep gehaald door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 
spreekuur van de Jeugdverpleegkundige. 
 

Spreekuur GGD 
De GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg houdt deze maand spreekuur in school op: 
vrijdag 05 maart - jeugdverpleegkundige 
vrijdag 12 maart – jeugdarts 
Als u bent uitgenodigd voor een gesprek, dan kunt u de school via de hoofdingang betreden. 
De hoofdingang is echter wel op slot. U kunt de bel op de zijmuur in het portiek vinden. 
In school is het dragen van een mondkapje verplicht. 
Het gesprek vindt plaats in de IB-ruimte. 
Als uw dochter/zoon bij het gesprek aanwezig moet zijn, zal een medewerker van school uw kind 
ophalen en naar de ‘spreekkamer’ brengen. 
 

Cultuurmenu gr 3 + 4 
In het kader van het Cultuurmenu krijgen de groepen 3 en 4 twee online gastlessen muziek (09 + 16 
maart) en een pleinconcert (30 maart o.v.b.) in het thema ‘Jaor Deur’ (Drentse kinderliedjes). 
 

Vergaderingen 
17 maart - Leerlingenraad 
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Rapport inleveren 
Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw dochter/zoon uiterlijk woensdag 17 maart het rapport bij de 
leerkracht inlevert. 

 
NieuwThies 

Op onze website www.janthiesschool is onder de button NIEUWS geplaatst: 
- Tijd van leven; Harry Martens kreeg alles voor elkaar 
- GMR nieuwsbrief februari 2021 
- open hockeytraining bij HVA (Assen) op 03 maart 
- Junior Energiecoach spel voor het hele gezin. Of kijk op www.juniorenergiecoach.nl  

 
Kalender 

1 mrt weer naar school 

5 mrt spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

9 mrt Preventief Geneeskundig Onderzoek GGD gr 2 

9 mrt online gastles 1 Cultuurmenu gr 3 + 4 Jaor Deur 

9 mrt online oudercontactmoment gr 1-7 

11 mrt Preventief Geneeskundig Onderzoek GGD gr 2 

12 mrt Preventief Geneeskundig Onderzoek GGD gr 2 

12 mrt spreekuur jeugdarts GGD 

15 mrt online oudercontactmoment gr 1-7 

16 mrt online gastles 2 Cultuurmenu gr 3 + 4 Jaor Deur 

17 mrt rapport inleveren 

17 mrt vergadering Leerlingenraad 

17 mrt online oudercontactmoment gr 1-7 

18 mrt preventief geneeskundig onderzoek GGD gr 2 

30 mrt pleinconcert Cultuurmenu gr 3 + 4 Jaor Deur (datum o.v.b.) 

 

http://www.janthiesschool/
http://www.juniorenergiecoach.nl/

