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Jan Thies Maandbulletin – Juli 2021 
 

Afscheid Joke Blaauw & Harriët van den Heuvel 
Deze week nemen Joke Blaauw en Harriët van den Heuvel (beiden gr 8a) afscheid van onze school. 
Beide leerkrachten hebben zich, naast de werkzaamheden in de eigen groep, de afgelopen jaren 
ingezet voor diverse schooltaken. 
Joke Blaauw was op school o.a. actief als coördinator handvaardigheid, specialist Begaafdheid en 
begeleider van Levelwerk leerlingen. Daarnaast was zij bovenschools coördinator Begaafdheid en 
leerkracht van Prikl (plusklas). 
Harriët van den Heuvel was o.a. actief als bouwcoördinator, interne vertrouwenspersoon, 
coördinator voortgezet onderwijs en aanspreekpunt bij de afwezigheid van de directie. 
We zullen de betrokkenheid, kennis en deskundigheid van beide leerkrachten zeer missen. 
We wensen Joke en Harriët ontzettend fijne pensioenjaren! 
 

                                               
                                            Joke Blaauw                                Harriët van den Heuvel                                                         

 
Afscheid Henny Norder-Hoving 
Vanaf januari werkt Henny Norder-Hoving in groep 3a (leerkracht en ondersteuning) en groep 4b 
(leerkracht). Woensdag 7 juli is haar laatste werkdag op onze school. We danken Henny ontzettend 
voor haar inzet! 
 

Kennismaken nieuwe kleuters 
In de twee laatste schoolweken maken de kleuters die na de zomervakantie nieuw op school komen 
in kleine groepjes (na schooltijd) kennis met hun leerkracht en het lokaal. 
In het nieuwe schooljaar starten 14 nieuwe kleuters. 
 

Kennismaken nieuwe leerlingen, leerkracht(en) en lokaal 
Woensdag 7 juli maken alle kinderen kennis met hun nieuwe leerkracht(en), wellicht met nieuwe 
klasgenootjes en het lokaal waar ze volgend schooljaar zitten. Kinderen die van een andere school 
instromen zijn deze hele schooldag aanwezig. 
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Interne verhuizing 
Vrijdagochtend 9 juli start een grote interne verhuizing, want diverse leerjaren gaan naar een ander 
lokaal.  
 

Lokaalverdeling 
De lokaalverdeling voor het schooljaar 21-22 staat op woensdag 7 juli op onze website onder 
Informatie > P > Plattegrond & lokaalverdeling. 
 

High Tea 

Woensdagmiddag 7 juli organiseert het team een High Tea voor de leerlingen die uitstromen naar 
het voortgezet onderwijs. Tijdens deze middag neemt het team alvast afscheid van de leerlingen. 
Naast officiële momenten en een muzikaal optreden is er ruimte voor het nuttigen van heerlijke 
hapjes. 
 

Groepsfoto’s 
Maandag 5 juli zijn de groepsfoto’s gemaakt. U ontvangt deze via Social Schools. 
 

Bloemenhulde 

Vrijdagochtend 9 juli starten we de schooldag met een bloemenhulde i.v.m. het afscheid van Joke 
Blaauw. We vragen elke leerling een bloem (uit eigen tuin) mee te nemen. Doet u mee? 

 
Trakteren 
Het is traditie dat de leerlingen die uitstromen naar het voortgezet onderwijs op hun allerlaatste 
schooldag trakteren. Vrijdagochtend 9 juli zullen zij alle kinderen verrassen met iets lekkers. 
 

Over de rode loper 
Op vrijdag 9 juli om 11.30 uur zwaaien we alle kinderen en volwassenen uit die onze school gaan 
verlaten. Dat betekent dat we afscheid nemen van alle leerlingen die uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs, leerlingen die na de zomervakantie op een andere school starten en de leerkrachten 
Harriët van den Heuvel en Joke Blaauw. 
 

Alle groepen vrijdagmiddag 9 juli vrij 
Vrijdag 9 juli start om 12.00 uur de zomervakantie. Alle kinderen zijn dan vrij. 

 
Zomervakantie 
De zomervakantie is van 12 juli t/m 20 augustus. 
Maandag 23 augustus worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Bereikbaarheid school tijdens de zomervakantie 
In de eerste en laatste week van de zomervakantie is de school voor calamiteiten telefonisch 
bereikbaar op 0592 – 241303. De telefoon is dan doorgeschakeld. 
 

Start schooljaar 21-22 
We hopen heel erg dat we het schooljaar 21-22 zonder coronabeperkingen kunnen aanvangen. 
Dus: alle kinderen op hetzelfde moment naar school, dezelfde pauzetijden én een heel schooljaar  
‘nieuwe schooltijden’. Twee schooljaren lang gaan we elke schooldag 10 minuten langer naar school. 
De schooldag begint om 08.25 uur en eindigt om 14.05 uur. 
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Mocht de situatie daar aanleiding voor geven en we moeten ons onderwijs i.v.m. corona 
maatregelen aanpassen, dan wordt u daar in de laatste vakantieweek via Social Schools over 
geïnformeerd.  

 
Structurele wijziging kleuters naar school brengen 
Sinds februari nemen de kleuters buiten het schoolplein afscheid van hun ouders. De kinderen 
verzamelen zich op het schoolplein bij hun leerkracht, waarna ze gezamenlijk naar binnen gaan. 
We zijn zo tevreden over deze werkwijze (veel rustiger voor de kinderen, veel overzichtelijker, veel 
‘veiliger’, kinderen worden zelfstandiger), dat we dit structureel gaan invoeren. 
Voor nieuwe kleuters maken we (uiteraard) een uitzondering. Hun ouders/verzorgers mogen de 
eerste dag/dagen wel mee naar binnen. 
Natuurlijk willen we graag dat de ouders van de groepen 1-2 (en ook die van de andere groepen) ook 
in school komen. Daarom kunnen zij in augustus en september op maandag, dinsdag en woensdag 
van 14.05-14.20 uur een kijkje in het lokaal van hun kind nemen. Na een evaluatie (eind september) 
zullen we bepalen of we op deze werkwijze doorgaan.  
 

Integriteitscode stichting PrimAH 

Stichting PrimAH heeft sinds 17 juni een integriteitscode. Een integriteitscode is een gedragscode 
waarin normen en regels staan wat medewerkers wel en niet mogen doen.  
Waar het bij integriteit in organisaties vooral om gaat, is het bespreekbaar maken van normen en 
waarden. Dit betekent dat we naast concrete regels ook open praten over wat we wel of niet 
acceptabel vinden of wat beter kan. 
De integriteitscode kunt u vinden op onze website www.janthiesschool.nl onder Organisatie > 
Bestuur > Documenten > Integriteitscode. 
 

Nieuws van de Medezeggenschapsraad 

Maandag 28 juni vergaderde de MR voor de laatste keer dit schooljaar, ook deze keer weer           
digitaal.  
 
Op de agenda stond o.a. evaluatie van het activiteiten aanbod voor het komend schooljaar. Veel 
activiteiten zijn dit jaar wegens Corona niet doorgegaan. Gelukkig konden de activiteiten in het kader 
van het Drents Verkeersveiligheids Label worden doorgeschoven naar komend schooljaar. De 
sportdag is dankzij de enorme inzet van Nelleke Ensing een succes geworden en mede dankzij de 
inzet van ouders- buiten en op afstand- was ook het zomerfeest een succes. De oudergeleding 
stemde in met het voorgestelde aanbod aan activiteiten.  
 
DE MR werd geïnformeerd over de keuzes in het kader van Nationaal Programma Onderwijs. 
Hiervoor is op verschillende momenten in het jaar, in groepen van wisselende samenstelling, een 
voorstel gemaakt in waar de gelden naartoe zouden moeten gaan. De voorstellen richten zich op 
bijvoorbeeld onderzoek naar digitalisering van methodes, bewegend leren, begrijpend lezen en 
onderzoek naar een ander leerlingvolgsysteem.  Instemming van de personeelsgeleding van de MR 
werd gevraagd en verkregen.  
 
De tevredenheidspeiling over algemene zaken leverde onder leerlingen van groep 6, 7 en 8 een 
mooie score op. De resultaten van de peiling onder ouders is terug te vinden op scholen op de kaart.  
Verder stemde de OG in met het voorstel om kleuters ‘s ochtends zonder ouders de school in te laten 
gaan. Dit is veel rustiger voor alle partijen. Uitzondering hierop vormen de ouders van nieuwe 
kleuters, zij kunnen natuurlijk mee de klas in. Ook komen er meerdere momenten waarop ouders ‘s 
middags in de klas kunnen komen kijken.  

http://www.janthiesschool.nl/
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De verkiezingscommissie meldde dat zich 1 ouder heeft aangemeld om zitting te nemen in de 
oudergeleding van de MR. Ook de termijn van Sinette Fehrman zit erop, haar vervanger wordt 
binnenkort bekend.  
 
Ter sprake kwam ook de aanpassing Protocol Basisonderwijs. De MR besloot om gezien de korte tijd 
tussen de aanpassing en de start van de zomervakantie geen grote wijzigingen door te voeren in de 
maatregelen.  Wel mogen de groepen vanaf nu weer door elkaar heen spelen en is het dragen van 
een mondkapje door het onderwijspersoneel geen verplichting meer. De MR sprak de hoop uit dat 
de start van komend schooljaar zo normaal mogelijk kan zijn. En daarmee ook de wens om de 
komende vergadering “live’ te houden.   
 

Winnaars prijsvraag MFC Boerhoorn bekend 

Maar liefst 16 kinderen hebben de flyer ingeleverd met namen voor de zalen van de nieuwe 
Boerhoorn. Tim Suichies (groep 2a) en Thijmen Hubbeling (groep 5b) hebben de mooiste namen 
bedacht. Zij zijn zaterdag 3 juli door het bestuur in oprichting in het zonnetje gezet. De echte prijs 
nemen ze in ontvangst als de Boerhoorn geopend wordt. Het bestuur was heel blij met alle 
inzendingen.  Alle deelnemers zullen voor de opening van MFC Boerhoorn benaderd worden en dan 
een bedankje krijgen voor hun inzending. 
 

Een jury, bestaande uit Eline Siebbeles van de Culturele Vereniging Rolde en Ton Pots van het Rolder 
Historisch Gezelschap hebben de inzendingen beoordeeld.  Zij vonden vooral de voorstellen van Tim 
en Thijmen inspirerend. Deze verwezen naar wat Rolde kenmerkt, zoals de Jacobuskerk, het spoor en 
de molen. Op basis daarvan stelde de jury als thema voor de zaalnamen ‘De pracht van Rolde’ voor. 
Het bestuur in oprichting en de jury werken dit verder uit, waarbij elementen uit de natuur, cultuur 
en geschiedenis van Rolde de basis vormen. En wie weet worden suggesties van Tim en Thijmen 
(bijna) letterlijk overgenomen. De definitieve namen worden op www.deboerhoornrolde.nl 
bekendgemaakt. 
 

 

Tim en Thijmen samen met de jury en de voorzitter van het bestuur in oprichting, Wim Hoitzing, voor 
MFC Boerhoorn in aanbouw.   

 

http://www.deboerhoornrolde.nl/
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NieuwThies 

Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst: 
- De Zomerchallenge in Drenthe - Doortrappen! 

  Doe mee aan de Zomerchallenge en spring in de zomervakantie zoveel mogelijk met opa en/of  
  oma op de fiets. Samen fietsen is gezellig, fijn én goed voor je gezondheid.  
  De Zomerchallenge bestaat uit drie opdrachten die je uitdagen zoveel mogelijk te fietsen. Je  
  gaat: plaatsnamen sprokkelen, een verhalentocht beleven en Bingo spelen.  
  Opgeven kan via www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe 
- Impuls zomeractiviteiten met o.a.: 
  Drents Rocket League kampioenschap, ZomerDAF (met tekenen, animeren, filmen en     
  programmeren), Dansworkshops, Spelmiddag, Expeditie Zwanemeer, Suppen en meer. 
 

Agenda 
 

05 juli maken groepsfoto’s 

05 juli kennismaken nieuwe kleuters gr 1-2b 

07 juli 13.00 uur kennismaken nieuwe groep, leerkracht, lokaal 

07 juli 15.00 uur High Tea gr 8 

09 juli 08.30 uur  bloemenhulde Joke Blaauw 

09 juli 08.45-10.15 uur  interne verhuizing 

09 juli 10.30 uur trakteren gr 8 

09 juli 11.30 uur over de rode loper 

09 juli 12.00 uur alle groepen vrij 

12 juli t/m 20 aug zomervakantie 

23 aug eerste schooldag nieuwe schooljaar  

 
 

Het team van de Jan Thiesschool 
wenst iedereen een ontzettend fijne zomervakantie! 

 

 

http://www.vvn.nl/zomerchallengedrenthe

