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Jan Thies Maandbulletin – Mei 2021 
 

Nieuwe Thiessers 
In de maanden april/mei zijn nieuw op school: 
groep 1-2b, de Panters: Jayson, Rogier, Niek, en Maartje 
groep 1-2c, de Panda’s: Domien, Joveniën en Sterre 
groep 5a: Rona  
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Opening BSO – Kinderopvang Rolde 
Met ingang van 19 april is de BSO van Kinderopvang Rolde weer open. Omdat de samenstelling van 
de groepen met kinderen en pedagogisch medewerkers per dag varieert, is het voor hen niet 
mogelijk om volledig in clusters te werken, zoals we bij ons op school doen. 
De Kinderopvang Rolde is van mening, mede in afstemming met hun branche, dat het weer 
verantwoord is dat de BSO opengesteld gaat worden voor iedereen. 
Mochten er kinderen die van de BSO gebruik maken in thuisquarantaine moeten, dan kunnen zij 
uiteraard ook niet naar school. Laten we hopen, dat het zover niet komt.  
 

Tevredenheidspeiling ‘Onderwijs op afstand’ en de Noodopvang 
De in februari gehouden tevredenheidspeiling over ‘Onderwijs op afstand’ en de Noodopvang is door 
63% van de gezinnen ingevuld. Hartelijk dank daarvoor! 
De peiling is besproken in het team, de Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad en staat op 
onze website onder Informatie > Tevredenheidspeilingen. 
Alle onderdelen worden gewaardeerd met Tevreden of zelfs met meer dan Tevreden. Daar zijn we 
uiteraard heel blij mee. 
In de peiling staat tevens aangegeven wat we een volgende keer anders/beter gaan doen. 
 

Vakantierooster 2021-2022 
Tijdens de Medezeggenschapsraad vergadering van 19 april zijn de margedagen van het schooljaar 
2021-2022 vastgesteld. Het vakantierooster ziet er dan als volgt uit: 
herfstvakantie 18-10-2021 t/m 22-10-2021 

Kerstvakantie 27-12-2021 t/m 07-01-2022 

voorjaarsvakantie 21-02-2022 t/m 25-02-2022 

Pasen 15-04-2022 t/m 18-04-2022 

meivakantie 25-04-2022 t/m 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 + 27-05-2022 

Pinksteren 06-06-2022 

zomervakantie 18-07-2022 t/m 26-08-2022 

Roldermarkt 14-09-2021 

PrimAH onderwijsontmoetingsdag 06-10-2021 

vrijdagmiddag voor de kerstvakantie v.a. 12.00 uur 24-12-2021 

plandag 2022-2023 30-05-2022 

vrijdagmiddag voor de zomervakantie v.a. 12.00 uur 15-07-2022 
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DigiD aanvragen? 

Het is wellicht handig om voor uw dochter/zoon een eigen DigiD aan te vragen. De ervaring leert dat 
u de Corona testuitslag dan sneller ontvangt. 
 

Onderwijstijd 
Als een school overstapt naar andere schooltijden, moet er onderzoek gedaan worden naar de totale 
onderwijstijd over 8 schooljaren. Dit moet in totaal minimaal 7520 uur zijn. 
Onze school haalt in het huidige rooster niet bij alle groepen de verplichte onderwijstijd. 
We hebben het vijf gelijke dagenmodel door Corona noodgedwongen en plotseling ingevoerd. Door 
deze plotselinge verandering in het rooster hebben we de consequenties voor de lestijd niet vooraf 
kunnen beoordelen. 
In overleg met de Medezeggenschapsraad is besloten om de komende twee schooljaren alle groepen 
10 minuten langer naar school te laten gaan om zo het tekort aan lesuren in te lopen. We beginnen 
dan ’s ochtends vijf minuten eerder en gaan ’s middags vijf minuten langer door. Door dit met de 
hele school te doen voorkomen we extra wachttijd voor ouders/verzorgers of de BSO. 
Dat we met ingang het schooljaar 2021-2022 starten met het op orde brengen van de onderwijstijd 
heeft te maken met de Coronapandemie. We wilden dit niet doen tijdens de periode met de 
gespreide in- en uitstroomtijden. 
De schooltijden in het schooljaar 2021-2022 en 2022-2023 worden dus van 08.25 – 14.05 uur. 
 

Koningsspelen gr 1-4 
Vrijdag 23 april organiseren we Coronaproof de Koningsspelen voor de groepen 1 t/m 4 in de 
Boerhoorn (gymzaal en sporthal). De leerlingen worden begeleid door de eigen leerkracht en 
stagiair(e)s. 
Op 4 juni organiseren we de sportdag van de groepen 5-8. 

    
Schooljaar 2021-2022 
Achter de schermen zijn we  al druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2021-2022. In 
het nieuwe schooljaar hebben we evenveel groepen als in het huidige schooljaar (12). 
Hoe de groepen worden verdeeld is nog niet definitief vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval dat er 
wijzigingen gaan plaatsvinden in meerdere groepen. De ouders van leerlingen van de betreffende 
groepen worden t.z.t. uitgenodigd voor een online informatiebijeenkomst. Nadere informatie volgt. 
In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt elk schooljaar een procedure vastgesteld om de 
groepsverdeling op een zorgvuldige manier te laten verlopen. 
 

Nieuw thema groepen 1-3 
Na de meivakantie starten de groepen 1-3 met een nieuwe thema ‘Wij gaan op avontuur in boeken!’ 
Er wordt gewerkt aan boeken, schrijven en een het onderwerp dat de groep aanspreekt, 
bijvoorbeeld, indianen, ridders & kastelen, etc. 
 

Aanmelden GVO 2021-2022 

Woensdag 12 mei ontvangt u informatie over aanmelding van de lessen Godsdienstig Vormings-
Onderwijs voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2021-2022. 
U kunt uw kind tot uiterlijk woensdag 19 mei schriftelijk (voorzien van handtekening) aanmelden 
voor de lessen GVO. Aanmelden na deze datum is níét meer mogelijk. 
NB: Elk schooljaar moet u uw kind(eren) opnieuw aanmelden. 
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Facultatief oudercontactmoment groep 8 
Op 20 en 21 april maken de kinderen van groep 8a en 8b de Centrale Eindtoets van IEP. 
In de loop van mei verwachten we de uitslag. Als het resultaat van de Centrale Eindtoets hoger 
uitvalt dan het schooladvies, dan zullen we het schooladvies heroverwegen. Indien dit voor uw 
dochter/zoon geldt, kunt u over de uitstroom van uw kind in gesprek met de leerkracht(en). 
Hiervoor wordt een facultatief online oudercontactmoment georganiseerd.  
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

De MR-vergadering van 19 april had een volle agenda. Veel onderwerpen rondom Corona en veel 
aandacht voor de planning van het komende schooljaar.  
De oudertevredenheidpeiling naar aanleiding van de thuiswerkperiode leverde een mooi resultaat op 
en ook een aantal aandachtspunten. De MR is blij met de uitkomst, maar hoopt van harte dat de 
school niet nogmaals gesloten hoeft te worden.  
Corona heeft grote impact op de school. We zijn onlangs geconfronteerd met positief geteste 
leerlingen in een aantal klassen. Dit leidde niet alleen tot het naar huis sturen van klassen maar ook 
broertjes en zusjes moesten naar huis. Het stappenplan wat de doen bij Corona is besproken en op 
punten aangescherpt. De school is in geval nood ook ’s avonds en in het weekend bereikbaar, wat in 
de huidige situatie prettig is.  
Corona leidde ook tot de invoering van het vijf gelijke dagen model, de gevolgen hiervan op de 
onderwijstijd was een agendapunt. Verderop in dit maandbulletin leest u hier meer over.   
Verder nog op de agenda veel zaken rondom het komend schooljaar; de formatie, criteria plaatsing 
leerlingen in een groep, het vakantierooster. Informatie hierover vindt u ook terug in dit bulletin.  
En aan het eind van dit schooljaar eindigt de zittingstermijn van een van de leden van de 
oudergeleding van de MR. We vragen ouders om zich verkiesbaar te stellen, hierover ontvangt u 
binnenkort een apart bericht.  

 
Vergaderingen  
19 mei - vergadering Leerlingenraad 
 

Verkeersdrukte aan de Zuides 

Door bouwwerkzaamheden aan de Zuides (de Boerhoorn en het appartementencomplex) is het extra 
druk aan de Zuides en de parkeerplaats bij de Boerhoorn. 
De medewerkers van de bouwbedrijven en de chauffeurs die bouwmaterialen vervoeren, doen hun 
uiterste best om rekening te houden met onze leerlingen. Het blijft oppassen! 
 

Schoolreizen 
Tijdens het directieoverleg van Stichting PrimAH is besloten om i.v.m. de Coronamaatregelen de 
schoolreizen van de groepen 1-7 te verplaatsen naar de start van het nieuwe schooljaar. 
Voor groep 8 organiseren we een goed afscheid van de basisschool. 
 

Schoolfotograaf 
Op woensdag 19 mei komt de schoolfotograaf. We houden daarbij uiteraard rekening met de 
Coronamaatregelen. Er wordt een individuele en een speciale groepsfoto gemaakt. Dit keer is er 
geen broertjes/zusjes foto mogelijk. 
U ontvangt een paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord met code waarmee 
u via internet de schoolfoto's van uw kind kunt bestellen.    
Bewaar deze code goed! Wellicht is het verstandig om hier een foto van te maken, zodat de 
inlogcode en het wachtwoord bewaard blijven als de inlogflyer onverhoopt kwijtraakt.   
Via internet kunt u andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten plaatmateriaal, 
broodbakjes met naam en dergelijke bestellen.      
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De bestelling, afhandeling en betaling verloopt via internet.  
Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.  
 

Nestkastjes rondom school geplaatst 
In verband met haar 40-jarig ambtsjubileum heeft Harriët van den Heuvel 
(groep 8a) alle groepen op een nestkastje getrakteerd! Elke groep heeft 
zelf een boom rondom het schoolgebouw uitgezocht. Onze conciërge 
Jeffrey heeft de nestkastjes opgehangen.  
Heel erg bedankt voor dit mooie duurzame cadeau! 
  

Vrije dagen rest van het schooljaar 
 

26 april t/m 7 mei meivakantie 

13 + 14 mei Hemelvaartsvakantie 

19 mei schoolfotograaf 

21 Plandag 2021-2022 – alle groepen vrij 

24 mei Tweede Pinksterdag 

9 juli v.a. 12.00 uur alle groepen vrij 

 

NieuwThies 

Op onze website zijn onlangs de volgende items geplaatst: 
- HV Unitas organiseert op 25 april en 2 mei van 10.30-12.00 uur op de Zandverstuiving een  
  instuifcompetitie voor jongens en meisjes.  Aanmelden kan bij JEUGDCOMMISSIE@HVUNITAS.NL 
- Impuls Nieuwsbrief – Lente 
- De COOP organiseert van 19 april – 23 mei de  
  Doekoe-actie.   
  Pingel COOP Doekoe-munten binnen voor onze    
  school! 
  Bij aanschaf van actieproducten van ontvangt u  
  2 Doekoe-munten. Ook bij online bestellingen  
  ontvangt u Doekoe-munten. 
  De munten kunt u in de winkel in de buis van de  
  Jan Thiesschool gooien. 
  Hoe meer munten onze school ontvangt, hoe  
  hoger is het bedrag dat we krijgen om sport- en  
  spelmaterialen aan te schaffen. Steunt u ons? 

 
Agenda 
20-21 april Centrale Eindtoets gr 8 

23 april Koningsspelen gr 1-4 

26 april t/m 07 mei meivakantie 

13 + 14 mei Hemelvaartsvakantie 

19 mei schoolfotograaf 

19 mei Leerlingenraad 

21 mei Plandag 21-22 – alle kinderen vrij 

24 mei Tweede Pinksterdag - vrij 

25 mei Maandbulletin juni 

 


