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Jan Thies Maandbulletin – Juni 2021 
 

Nieuwe Thiessers 
We verwelkomen de volgende kinderen: 
Ruben (groep 1-2c) en Celeste (groep 7-8b). 
We wensen hen een heel fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Schooljaar 2021-2022 
We zijn druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2021-2022.  
Door een onevenredige verdeling van leerlingen moeten we komend schooljaar de groepsverdeling 
aanpassen. We gaan daar zeer zorgvuldig mee om. In de Medezeggenschapsraad zijn de formatie, de 
planning en de criteria op basis van waarvan de kinderen in een groep worden geplaatst besproken 
en vastgesteld. 
Inmiddels is duidelijk dat we komend schooljaar 12 groepen hebben. Deze zijn als volgt over de 
leerjaren verdeeld:  
1-2a   1-2b   3a   3b   4a   5a   5b   6a   6-7b   7a   8a en 8b. In de loop van 2022 starten we met een 
instroomgroep (4-jarigen). 
Voor de ouders van de kinderen die in groep 1-2 blijven, naar groep 3 of naar groep 8 gaan is op 19 
mei een online informatiebijeenkomst georganiseerd. 
Het team is in gesprek de samenstelling van de groepen en de groepsbezetting. 
We hopen u op donderdag 17 juni via een mailing te kunnen informeren over de groepsbezetting en 
de namenlijsten van de groepen. 
 

Centrale Eindtoets 

De kinderen van groep 8 hebben inmiddels de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP mee naar huis 
gekregen. Onze schoolscore is 83,2. 
Als de uitslag van de Eindtoets IEP hoger is dan het schooladvies, heroverweegt school het 
schooladvies. Deze gesprekken vinden plaats op woensdag 2 juni. 
 

Sportdag gr 5-8 
Op vrijdag 4 juni vindt de jaarlijkse sportdag voor groep 5 t/m 8 plaats op sportpark de Boerbos.  
We organiseren deze dag dit keer zonder de hulp van ouders/verzorgers.   
De kinderen worden deze dag op hun ‘gewone tijd’ in sportkleren op school verwacht. Graag 
sportschoenen aan en geen voetbalschoenen of (berg) schoenen met een grof profiel i.v.m. de 
tennisbanen. 
Wanneer alle kinderen op school zijn loopt de eigen leerkracht met de leerlingen naar het sportpark.  
De kinderen nemen deze dag zelf hun eigen fruit en lunch mee.  
We gaan er een leuke, sportieve dag van maken.  
 

Zomerfeest en Meester & Juffendag 
Op woensdag 16 juni organiseren we (Coronaproof) het Zomerfeest in combinatie met de Meester & 
Juffendag. 
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 Schoolreizen  
Zoals u weet zijn de schoolreizen van de groepen 1 t/m 7 verplaats naar het begin van het nieuwe 
schooljaar. 
De schoolreis van groep 8 vindt plaats op vrijdag 25 juni. Nadere informatie volgt. 
              

Vergaderingen  
14 juni - Medezeggenschapsraad 
17 juni - Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad 
21 juni - Oudervereniging 
23 juni - Leerlingenraad 
 

Oudercontactmoment 3 - Eindgesprek 
Maandag 21 juni, donderdag 24 juni en dinsdag 29 juni is het 3e oudercontactmoment van dit 
schooljaar. Intekenen voor het Eindgesprek is via Social Schools mogelijk van 9 t/m 15 juni.  Het is de 
bedoeling dat alle ouders/verzorgers intekenen.  
Er is dit keer geen oudercontactmoment voor de groepen 8. 
 

Spreekuur GGD afd. Jeugdgezondheidszorg 

In juni houdt de GGD afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school op: 
- 02 juni / jeugdarts 
- 11 juni / jeugdverpleegkundige 
- 24 juni / jeugdverpleegkundige 
 

NieuwThies 
Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst: 

- De Boerhoorn organiseert een prijsvraag. Hoe zou jij de nieuwe zalen noemen? 
Eind 2021 opent de nieuwe Boerhoorn! Zoals je misschien weet, vind je hier een sporthal, 
een bibliotheek, een kantine, maar ook komen er onder andere huisartsen en een apotheek. 
Net als bij de oude Boerhoorn, zijn er verschillende zalen die verhuurd kunnen worden. Hier 
wordt bijvoorbeeld muziekles gegeven, toneel geoefend of vergaderd. Deze zalen moeten 
allemaal nog een leuke naam krijgen. En jij mag meedenken! Verzin jij de origineelste 
namen? Inleveren van de namen kan tot 1 juli bij de brievenbus van de Boerhoorn. 
 

Agenda 
02 juni facultatieve oudergesprekken gr 8 

02 juni spreekuur jeugdarts GGD 

04 juni sportdag gr 5-8 

07 t/m 18 juni Cito toetsen  

09 t/m 15 juni Intekenen voor oudercontactmoment 

11 juni spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

14 juni  MR vergadering 

16 juni Zomerfeest en Meester & Juffendag 

17 juni GMR vergadering 

21 juni oudercontactmoment 

21 juni OV vergadering 

23 juni Leerlingenraad vergadering  

24 juni oudercontactmoment 

24 juni spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

25 juni schoolreis gr 8 

29 juni Maandbulletin juli verschijnt 

 


