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Jan Thies Maandbulletin - September 2021 
 

Nieuwe Thiessers 
In september komen Ella en Marli nieuw op school in groep 1-2a / de Panda’s. 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Corona 
Helaas zijn we in de tweede schoolweek geconfronteerd met de eerste leerling die positief op 
Corona is getest, waardoor de groep in quarantaine moest. 
We hopen dat het dit schooljaar bij deze ene melding blijft. 
 

Telefonische bereikbaarheid 
Wilt u na schooltijd contact met ons opnemen? We zijn tot 16.00 uur telefonisch bereikbaar. 
Na 16.00 uur en in het weekend kunt u ons alleen voor calamiteiten telefonisch bereiken. De 
telefoon is dan doorgeschakeld. 
 

Welkomstmail 
Helaas is het i.v.m. de Coronamaatregelen niet mogelijk om de instuif (gr 1-7) en de 
themabijeenkomst voortgezet onderwijs (gr 8) te organiseren. Daarvoor in de plaats ontvangt u op 7 
september een Welkomstmail met informatie en een sfeerimpressie (foto’s) van de groep. De 
ouders van groep 8 ontvangen tevens informatie over het traject voortgezet onderwijs. Vragen over 
het traject kunnen de ouders van gr 8 tijdens het STARTgesprek stellen.  
 

STARTgesprek gr 1 t/m 8  
Gelukkig is het weer mogelijk om onder voorwaarden oudergesprekken op school houden 
(coronavrij + 1,5 m afstand + 1 ouder per gesprek + looproutes). 
Daarom organiseren we op dinsdag 21 september + donderdag 23 september + woensdag 29 
september van 14.30 tot 16.30 uur het STARTgesprek voor de groepen 1 t/m 8.  
Intekenen is via Social Schools mogelijk van 06 t/m 13 september. 
Tijdens het 10 minuten durende oudergesprek worden onderstaande vragen besproken.  
We vragen u deze vooraf met uw kind te bespreken en het STARTgesprek formulier ingevuld mee te 
nemen naar het gesprek. Het STARTgesprek formulier ontvangt u per mail bij dit maandbulletin. 
Heeft u niet de gelegenheid om het STARTgesprek formulier te printen, dan zijn deze op school te 
krijgen. 
STARTgesprek vragen: 
1. Wat zijn de kwaliteiten van uw dochter/zoon? 

2. Waar kan hij/zij nog leerwinst behalen? 
3. Hoe kan de juf/meester hem/haar daar het best bij helpen? 
4. Zijn er bijzonderheden die voor de juf of meester van belang zijn om te weten (geluk/gezondheid/  
    gedrag). 
5. Welke (vervolg-)afspraak maken we? 
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Teamscholing 
Het team volgt de komende periode (in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs) scholing 
over executieve functies. Executieve functies zijn processen in het brein die het (sociaal) gedrag 
en het leren aansturen. Dit is belangrijk voor alle leerlingen op alle leerniveaus. 
We hopen dat dit een positief effect zal hebben op de taakhouding, het gedrag én de 
leeropbrengsten van onze leerlingen. 
In de tweede helft van het schooljaar ligt de focus op de instructie van het begrijpend lezen. 

 
Goede ventilatie en lichaamswarmte 
In verband met Corona maatregelen wordt er in alle lokalen extra goed geventileerd. Dit kan 
betekenen dat het daardoor kouder dan wenselijk is in het lokaal. Het is daarom verstandig om een 
extra trui of vest op school te hebben.  
Dit kledingstuk kan in de luizenzak worden bewaard en gebruikt worden als de situatie daarom 
vraagt. Luizenzakken zijn voor €2,50 bij de administratie te koop.  
 

Ontruimingsoefeningen 
Tijdens crisissituaties is het belangrijk de school veilig en vlot te verlaten. Dat wordt met alle 
kinderen geoefend.  Op woensdag 1 september vindt een geplande ontruimingsoefening plaats. 
Tijdens een ontruiming van de school mogen de kinderen van groep 3 t/m 8 niet eerst hun schoenen 
aantrekken. Het is dus heel belangrijk dat uw kind op school schoeisel heeft (slippers/pantoffels, 
etc.). Wilt u daar s.v.p. voor zorgen. 
Kort na de evaluatie van de ontruimingsoefening wordt een tweede, niet aangekondigde 
ontruimingsoefening gehouden. 
 

Thema groepen 1-3 

De groepen 1-3 werken tot de herfstvakantie aan het thema: ‘Samen gaan bouwen’. 
 

Leerlingenraad 
Onze school heeft een Leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 4-5 t/m 8. 
Elke groep levert twee afgevaardigden. 
Vrijdag 3 september vindt de verkiezing van de Leerlingenraad plaats. Zodra de uitslag bekend is, 
wordt u daarover geïnformeerd. 
De Medezeggenschapsraad vindt de Leerlingenraad belangrijk en geeft de leden een mooie 
vergadermap en pen. 
De 1e Leerlingenraadvergadering vindt plaats op woensdag 15 september. 
 

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 
Nadere informatie volgt via Social Schools.  
 

Cultuurmenu 
In het kader van het Cultuurmenu krijgen de groepen 1-2 op 08 + 15 + 22 september theaterles 
tijdens de ‘Toneelpuzzels’. 
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Roldermarkt - vrije dagen 
Dinsdag 14 september is het Roldermarkt. Deze dag zijn alle kinderen vrij. 
De volgende vrije dagen zijn: 
06 oktober       - PrimAH onderwijs ontmoetings dag  
18-22 oktober - herfstvakantie 
 

Impuls muzieklessen 
Deze maand verzorgt Durk Dukland muzieklessen: 
08 sept – 6-7b + 7a + 8a + 8b                        22 sept – 4a + 4-5b + 5a + 6a   
15 sept – 1-2a + 1-2b + 3a + 3b                    29 sept – 6-7b + 7a + 8a + 8b 
             

Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 
De GGD afd. Jeugdgezondheidszorg organiseert op school voor groep 7 het Preventief Geneeskundig 
Onderzoek op 31 aug en 2 + 3 september. 
Voorafgaand aan de screening ontvangt u als ouders/verzorgers nadere informatie en kunnen u via 
Mijn Kinddossier een digitale vragenlijst invullen. In deze vragenlijst vraagt de JGZ onder andere 
toestemming om uw kind te mogen onderzoeken. Geeft u geen toestemming dan wordt uw kind 
niet uit de klas gehaald door de assistente, maar wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het 
spreekuur van de jeugdverpleegkundige.  
 

Spreekuur GGD 
Deze maand houdt de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg spreekuur in school. 
17 september - jeugdverpleegkundige                  20 september - jeugdarts 
 

Stagiair(e)s 
We vinden het belangrijk dat er in de (nabije) toekomst goed onderwijzend personeel is. 
Daarom bieden we stagiair(e)s van verschillende opleidingen (PABO, onderwijsassistenten, ALO) de 
gelegenheid om op onze school stage te lopen. 
In een enkel geval loopt er een 4e jaars PABO-student LIO-stage. Dit betekent dat deze student, na 
een inwerkperiode, zelfstandig de groep leidt. Uiteraard gebeurt dit onder supervisie van de 
leerkracht. 
We wensen alle studenten een leerzame stageperiode. 
 

Vergaderingen 
Leerlingenraad - 15 september         MR - 20 september         OV - 20 september 
 

Chromebook adapters 
Tijdens de thuiswerkperiode hebben we diverse Chromebooks uitgeleend. Naar nu blijkt missen we 
twee Chromebook adapters. 
Mocht u een Chromebook hebben geleend én een adapter te veel hebben, dan kan hij van school 
zijn. 
Kunt u ons helpen? 
 

NieuwThies 
Op onze website www.janthiesschool.nl is onder Nieuws het volgende item geplaatst: 
       -      Gratis open les bij koorschool Drenthe op 8 september.  
              Zie voor meer informatie www.koorschooldrenthe.nl  
 
 
 

http://www.janthiesschool.nl/
http://www.koorschooldrenthe.nl/
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Nieuwe boombank 
In de zomervakantie is op het kleuterplein een nieuwe boombank 
geplaatst. 

 
 
 
Agenda 
 

31 aug Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

01 sept ontruimingsoefening 

02 sept schoolreis gr 6 

02 sept  Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

03 sept Preventief Geneeskundig Onderzoek gr 7 

03 sept verkiezing Leerlingenraad 

06-13 sept intekenen voor STARTgesprek 

07 sept instuif mail 

08 sept Cultuurmenu gr 1-2a + 1-2b 

14 sept Roldermarkt – alle groepen vrij 

15 sept Cultuurmenu gr 1-2a + 1-2b 

15 sept Vergadering Leerlingenraad 

16 sept schoolreis gr 4 

17 sept schoolreis gr 3 

17 sept spreekuur jeugdverpleegkundige GGD 

20 sept spreekuur jeugdarts GGD 

20 sept vergadering MR 

20 sept vergadering Oudervereniging 

21 sept STARTgesprek gr 1-8 

22 sept Cultuurmenu gr 1-2a + 1-2b 

23 sept STARTgesprek gr 1-8 

24 sept schoolreis gr 1-2 + 5 

28 sept Maandbulletin 

29 sept STARTgesprek gr 1-8 
 


