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Jan Thies Maandbulletin – Augustus 2021 
 

Start schooljaar 2021-2022  

We hopen dat iedereen een heel fijne zomervakantie heeft gehad. 
Nog heel even en dan start het schooljaar 2021-2022. 
In de zomervakantie is het gebouw schoongemaakt, de vloeren in de was gezet, de ramen gewassen, 
een aantal toiletpotten vervangen, de automatische schoolbel opnieuw geprogrammeerd en de 
lokalen en algemene ruimtes ingericht. We zijn er klaar voor om op maandag 23 augustus alle 
kinderen te ontvangen. 
 

Nieuwe Thiessers 
In augustus komen de volgende kinderen nieuw op school: 
1-2a - Emma, Sepp, Daan, Tijs en Sam 
1-2b - Kim, Julia, Gijs, Qusay, Ewoud, Julan, Kian en Abel 
3a     - Liv 
4a     - Valerie 
4b     - Benthe 
Ook verwelkomen we nieuwe collega’s: Christina (4a), Dyon (4a), Jannita (4-5b), Esther (5a) en 
Madelon (werkdrukmiddelen vervanging). 
We wensen iedereen een heel fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Afscheid 
In de vakantie is bekend geworden dat Jason (1-2b), Evelien (5a) en Elise (6a) naar een andere school 
gaan. We wensen hen een heel fijne tijd op hun nieuwe school. 

 
Schooltijden 

De schooldag start en eindigt voor alle kinderen op hetzelfde moment en hebben zij dezelfde 
pauzetijden. Zoals u weet, gaan we elke schooldag 10 minuten langer naar school. De schooldag 
begint om 08.25 uur en eindigt om 14.05 uur. 
Om 8.20 uur gaat ‘de eerste bel’ en gaan de kinderen naar binnen. Om 08.25 uur gaat de tweede bel 
en begint de schooldag. 
Om 14.05 uur gaat de laatste keer de schoolbel en is de schooldag voor de kinderen afgelopen.  

 
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 invoeren. 
Voor nieuwe kleuters maken we (uiteraard) een uitzondering. Hun ouders/verzorgers mogen de 
eerste dag/dagen wel mee naar binnen. 
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Voor het doorgeven van boodschappen aan de leerkracht en het ondersteunen van leerlingen is elke 
ochtend op het kleuterplein een ‘host’ aanwezig. 
 
Heeft u een bericht voor de leerkracht van de groepen 3 t/m 8, dan kunt u een briefje aan uw 
dochter/zoon meegeven of een mail sturen naar janthies@primah.org  
Zodra de kinderen van de groepen 7 en 8 hun schoolagenda hebben ontvangen, kunnen voor deze 
groepen de mededelingen in de agenda worden genoteerd. 
 

Ouders blijven buiten het schoolplein 
Zolang de 1,5 m afstandsregel van toepassing is, is het voor ouders/verzorgers niet mogelijk om op 
het schoolplein en in de school te komen. 
We vragen u buiten het schoolplein de 1,5 m afstand in acht te houden. 
 
De LOT-controle (hoofdluis) is voorlopig niet mogelijk. 
  
Zodra de overheid een besluit heeft genomen over het laten vervallen van de 1,5 afstandsregel, 
willen we heel graag dat u weer een kijkje in school komt nemen. 
Daarover wordt u dan t.z.t. geïnformeerd. 
 

Coronamaatregelen 
Kinderen met verkoudheidsklachten (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen 
naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. Bij twijfel blijven 
kinderen thuis.  
 
Het testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd als: 
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn), 
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv. als er ook sprake is van hoesten,     
   koorts en/of benauwdheid), of het kind anderszins ernstig ziek is, 
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek, 
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek. 
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is. 
Meer informatie en beslisbomen over thuisquarantaine bij kinderen is te vinden op  
www.lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen  
 

Quarantaine 
In de volgende situaties blijft eenieder thuis: 
• Bij klachten die passen bij corona; 
• Als je positief getest bent op corona; 
• Als je een positieve uitslag had van een zelftest en wacht op de uitslag van de confirmatietest bij de  
   GGD; 
• Als iemand in je huishouden positief is getest op corona en je bent nog niet immuun; 
• Als je nauw contact hebt gehad met een besmette persoon (minimaal 15 minuten binnen 1,5  
    meter) en je bent nog niet immuun; 
• Als je terugkomt uit een zeer hoogrisicogebied; 
• Als je een melding hebt gekregen via de CoronaMelder-app. 
 
Meer informatie over thuisquarantaine is te vinden op  
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine  
Specifieke informatie en leefregels voor mensen die positief getest zijn op COVID-19, hun 
huisgenoten, nauwe en overige contacten is te vinden op www.lci.rivm.nl/leefregels  

mailto:janthies@primah.org
http://www.lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine
http://www.lci.rivm.nl/leefregels
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Hygiëne 
Alle leerlingen wassen minstens drie keer per dag hun handen (bij aanvang van de dag, na het 
speelkwartier en na de lunchpauze). We ventileren de lokalen goed en organiseren een extra 
schoonmaak ronde voor de middagpauze. 
 

Gymlessen 
Op de eerste schooldag starten ook direct de gymlessen in de Boerhoorn.  
ma (door de eigen leerkracht): 5a + 7a + 6-7b + 6a + 4a 
di (door onze vakleerkracht Nelleke Ensing): 1-2a + 3a + 3b + 4-5b + 8a + 8b. 
do (door de eigen leerkracht): 8b + 8a + 4-5b + 3b + 3a 
vr (door onze vakleerkracht Nelleke Ensing): 1-2b + 4a + 6a + 6-7b + 5a + 7a 
Wilt u er s.v.p. voor zorgen dat uw dochter/zoon zijn/haar gymspullen mee naar school neemt. 
 

Impuls muzieklessen 
Elke woensdag is Durk Dikland aanwezig om in het kader van de Impuls muziekregeling aan vier 
groepen muziekles te geven. 
Op woensdag 25 augustus zijn de groepen 1-2a + 1-2b + 3a + 3b aan de beurt. 
 

Godsdienstige vorming 
In de tweede schoolweek start Anja Oorebeek met de lessen Godsdienstige Vorming (GVO) van de 
groepen 3 t/m 8. U heeft uw dochter/zoon daar voor de zomervakantie voor aan kunnen melden. 
Gaat uw kind niet naar GVO, dan blijft het bij de eigen leerkracht in het lokaal. 
 

Trakteren 
Het vieren van de verjaardag is altijd een feestelijke gebeurtenis. Met ingang van het schooljaar 
mogen de kinderen weer trakteren. Dit mag echter alleen voorverpakt (gezond) voedsel zijn 
Het versieren van de traktatie is niet toegestaan. 
 

Schoolreizen 
In de eerste weken van het schooljaar organiseren we de (uitgestelde) schoolreizen van alle groepen. 
groep 1-2     24 september               Nienoord 
groep 3         17 september               Nienoord 
groep 4         16 september               Drouwenerzand 
groep 5         24 september               Duinenzathe 
groep 6         02 september               Hellendoorn 
groep 7         04 + 05 oktober            Breeland (Annen) 
groep 8         04 + 05 + 06 oktober   Roderesch 
Via Social Schools ontvangt u in de eerste schoolweek een mail om zich aan te melden als begeleider 
tijdens de schoolreis. 
 

Website en kalender Social Schools 
De website is weer up to date, zodat u daar alle informatie kunt vinden die u nodig heeft. 
 

Rapport inleveren 
Wilt u s.v.p. uw dochter/zoon het rapport mee naar school geven. 
 

Agenda 
23 aug weer naar school 

24 aug maandbulletin september 

27 aug rapport inleveren 

 


