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Jan Thies Maandbulletin – Oktober 2021 
 
Nieuwe Thiesser 
In oktober komen er weer nieuwe kinderen op school. 
Groep 1-2a: James, Noah en Imre 
Groep 1-2b: Amen 
We wensen alle kinderen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool. 
 

Afscheid Thiesser 
Na de herfstvakantie gaat Luukjan (4a) naar zijn nieuwe school. We wensen hem daar een fijne en 
leerzame tijd. 
 

Versoepeling coronamaatregelen 

1. Groepen hoeven niet meer in quarantaine als een leerling met corona is besmet. 
    De GGD geeft ons advies bij meerdere besmettingen in een groep. Dit gebeurt dan in het kader  
    van het onderzoek naar 'nauwe contacten'. 
    Dit kan betekenen dat een individuele leerling, een groepje leerlingen of de hele groep in  
    quarantaine moet. 
2. Als een leerling in quarantaine moet, dan geven we GEEN 'onderwijs op afstand', maar regelen we  
    een huiswerkpakket. 
3. Moet de hele groep in quarantaine dan regelen we 'onderwijs op afstand'. 

Per 1 oktober 
1. De groepen 3 t/m 8 douchen na de gymles. Daarvoor moeten de kinderen een handdoek    
    meenemen. Wilt u weten op welke dag uw dochter/zoon gymnastiek heeft? Kijk dan s.v.p. op  

    onze website onder Informatie ＞ G ＞ Gymrooster. 
2. U heeft weer zonder beperkingen toegang tot de school, tenzij er sprake is van corona      
    gerelateerde klachten. 
3. Oudergesprekken kunnen weer met beide ouders/verzorgers plaatsvinden. 
4. In alle groepen organiseren we op elke ma + di + wo tussen 14.05-14.25 uur een kijkmoment. U  
    kunt dan samen met uw dochter/zoon een kijkje in zijn/haar lokaal nemen. 
    Het kijkmoment is níét bestemd voor oudergesprekken! 
    Het is belangrijk dat we rekening met elkaar houden. Als het te druk is, kom dan s.v.p. op een  
    andere dag langs. 
NB: Na een maand evalueren we het kijkmoment en kijken we of er een aanpassing in de organisatie 
noodzakelijk is. 

Afhankelijk van de actualiteit kunnen de maatregelen aangepast worden. 
 

PrimAH onderwijsontmoetingsdag 

Woensdag 6 oktober zijn alle kinderen vrij (m.u.v. groep 8) i.v.m. de onderwijsontmoetingsdag van 
Stichting PrimAH. Op deze dag komen alle leerkrachten van de Stichting samen. Er staat ons een dag 
met ontmoeting en cultuur te wachten in Podium Zuidhaege in Assen.  
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Subsidie Nationaal Programma Onderwijs 
De coronacrisis laat zijn sporen na en heeft ook gevolgen voor onze kinderen.  
Minister Slob heeft daarom laten weten de komende tweeënhalf jaar 8,5 miljard extra te besteden 
aan het onderwijs door middel van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). De Jan Thiesschool 
ontvangt daarvan dit schooljaar ca. € 191.000 en informeert u dit schooljaar regelmatig wat we met 
dat extra geld doen. 
- Extra (fulltime) leerkracht 
  We hebben dit schooljaar een extra leerkracht in dienst. Daardoor is het mogelijk om een extra  
  groep te maken. 
- Uitbreiding aanstelling onderwijsassistente 
  Een van onze onderwijsassistenten heeft een uitbreiding van haar aanstelling gekregen, zodat we  
  meer kinderen extra kunnen ondersteuning kunnen gven. 
- Elke week muziekles 
  De vakleerkracht muziek is dit schooljaar elke woensdagochtend aanwezig. Zo krijgt elke groep één  
  keer per drie weken muziekles van de vakleerkracht. 
- Executieve functies 
  De eerste helft van het schooljaar krijgen de executieve functies extra aandacht met als doel de  
  leeropbrengsten te verhogen. 
  Executieve functies zijn de interne processen die het leren en het gedrag aansturen. Dit zijn o.a.: 
  planmatig werken en dit uitvoeren, eerst nadenken voordat je doet en inschatten wat het effect  
  van het eigen gedrag op anderen is.  Executieve functies zijn voor alle kinderen (ongeacht het  
  leerjaar of niveau) heel belangrijk. 
  Het team krijgt scholing en gaat bij elkaar in de groep kijken om elkaar feedback te geven. We gaan    
  een leerlijn van groep 1-8 invoeren en o.a. gebruik maken van leerdoelen (m.b.v. pictogrammen) en   
  speciale oefeningen. Hiervoor worden leermaterialen aangeschaft. 
- De groepen 3 t/m 8 hebben drie extra Chromebooks gekregen, waardoor er extra geoefend kan    
  worden. Ook hebben we een extra Chromebookkluis aangeschaft om alle Chromebooks veilig op  
  te bergen. 
- We gaan extra leermaterialen aanschaffen waardoor de kinderen extra uitgedaagd kunnen worden  
  om zich maximaal te ontwikkelen.  
 

Leerling- en ouder tevredenheidspeiling 
In juni hebben we een leerling- en ouder tevredenheidspeiling georganiseerd. De uitkomst van de 
peiling is inmiddels in de MR besproken en is zichtbaar op onze site van ‘Scholen op de kaart’. 
 
De ouders waarderen onze school met een gemiddelde tevredenheid van 7,3. 
Bij de ouder tevredenheidspeiling vallen drie items op die minder goed scoren:  
1. Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd om zich maximaal te ontwikkelen? 
2. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over wat er op school gebeurt? 
3. Hoe tevreden bent u over de informatie die u krijgt over uw kind? 
 
Inmiddels is actie ondernomen op het eerste punt. We hebben extra Chromebooks aangeschaft, zijn 
aan de slag gegaan met de executieve functies en schaffen extra materialen aan waardoor de 
kinderen extra uitgedaagd worden om zich te ontwikkelen. 
 
Om meer inzicht te krijgen in de wensen van de ouders/verzorgers m.b.t. punt twee en drie, gaan we 
samen met de Medezeggenschapsraad een ouderpeiling over onze communicatie en 
informatievoorziening organiseren. Op basis van de uitkomst kunnen we ons beleid aanpassen. U 
kunt de ouderpeiling in oktober verwachten. 
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De leerlingen van de groepen 6 t/m 8 waarderen onze school met een gemiddelde tevredenheid van 
8,5. De peiling wordt in de eerstkomende Leerlingenraad vergadering besproken. 
 

Schoolreizen 
Elke groep gaat elk schooljaar één keer op schoolreis. Alle PrimAH scholen hebben vorig schooljaar 
besloten om dit schooljaar de schoolreizen aan het begin van het schooljaar te organiseren. Dat 
betekent dat er dit schooljaar geen schoolreizen aan het einde van het schooljaar plaatsvinden. 
De groepen 1 t/m 6 zijn in september op reis geweest. De meerdaagse schoolreizen van de groepen 
7 en 8 vinden in begin oktober plaats.  
 

Leerkracht afwezig? 

We kunnen altijd te maken krijgen met uitval van leerkrachten. De leerkrachten blijven thuis met 
coronagerelateerde klachten, volgen scholing of worden ziek.  
In alle gevallen staat de school voor een uitdaging. Er is namelijk een groot tekort aan 
invalleerkrachten en bestaat het risico dat er groepen naar huis gestuurd moeten worden. We 
blijven ons uiterste best doen om dat te voorkomen. We weten als geen ander hoe vervelend dat is, 
maar hopen op uw begrip als ook wij radeloos zijn. Gelukkig krijgen leerkrachten nog steeds 
voorrang bij het aanvragen van een coronatest, waardoor er sneller duidelijkheid volgt of het om 
een verkoudheid gaat of een daadwerkelijke besmetting. Bij een reguliere verkoudheid kan de 
leerkracht weer terug op school komen waardoor uitval beperkt blijft.  
Wanneer een leerkracht afwezig is, wordt er vervanging gezocht bij Top Drenthe. Er kan ook binnen 
het team van de Jan Thiesschool gekeken worden of een collega extra kan werken, of er komt een 
onderwijsassistent of stagiair(e) voor de klas.  
Als er geen vervanging beschikbaar is, handelt de school volgens de onderstaande drie 
basisprincipes:  
1) Wanneer het ons lukt om u voor 18.00 uur te informeren over de ziekte van de leerkracht, dan  
     blijft de groep de volgende dag thuis.  
2) Als het ons niet lukt u tijdig te informeren, dan vangen we de eerste dag de groep altijd op.  
3) Een groep is nooit meer dan twee dagen thuis. Wanneer de leerkracht nog niet terug kan keren  
     naar school, zal een andere groep naar huis worden gestuurd. De leerkracht van deze groep  
     zal de groep van de zieke leerkracht opvangen. Omdat de groepen maximaal twee dagen thuis  
     komen te zitten, is het niet nodig om volledig (digitaal) onderwijs op te zetten ter vervanging van  
     het reguliere programma zoals tijdens de coronacrisis gebeurde. Als er geen vervanging  
     beschikbaar is, zijn er ook geen mensen beschikbaar om het thuisonderwijs kwalitatief goed vorm  
     te geven.  
 
Als een groep naar huis gestuurd wordt, vragen we ouders een inspanning te leveren om de opvang 
zelf of door naasten/bekenden te regelen. Er bestaat kans dat dit bij een aantal leerlingen écht niet 
lukt. In deze gevallen is de Jan Thiesschool er voor de opvang van deze leerlingen. Het gaat hier 
specifiek om opvang, niet om onderwijs. In de eerste fase van de coronacrisis werd er onderscheid 
gemaakt in de opvang van leerlingen van ouders in cruciale/vitale beroepen en van ouders die een 
ander beroep hadden. Dit onderscheid is nu niet meer van toepassing. 
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dikland verzorgt deze maand de muzieklessen in de groepen: 
1-2a + 1-2b + 3a + 3b op woensdag 13 oktober 
4a + 4-5b + 5a + 6a op woensdag 27 oktober 
 

Stagiair(e)s 
We vinden het ontzettend belangrijk dat er in de toekomst voldoende leerkrachten en onderwijs- 
assistenten beschikbaar zijn. Daarom bieden we studenten de gelegenheid om stage te lopen. 
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Op het ogenblik lopen stage: Susan (1-2b), Rens (3a), Robbin (3b), Dyon (4a), Ilse (4-5b), Yvette (5a), 
Famke (6a), Olf (6-7b), Eline (7a) en Ruben (gymnastiek). 
We wensen hen een fijne en leerzame tijd.  

 
Kinderboekenweek 

 
Woensdag 6 oktober start de Kinderboekenweek. Het thema van dit jaar is ‘Worden wat je wil’ De 
Kinderboekenweek duurt t/m 17 oktober. Het doel van de Kinderboekenweek is om kinderen 
enthousiast voor het lezen te maken/houden. 
Ook op school besteden we in alle groepen aandacht aan de 
Kinderboekenweek. Zo wordt er o.a. op donderdag 7 oktober in alle 
groepen door een andere leerkracht voorgelezen. 
 

Kinderpostzegels  
Elk jaar gaan zo’n 140.000 kinderen langs de deuren om verschillende 
producten, waaronder kinderpostzegels te verkopen. Ze zamelen daarmee 
geld in om kinderen kansen te geven op een betere toekomst. De actie is 
van woensdag 29 september t/m woensdag 6 oktober. Ook de kinderen 
van onze school verkopen kinderpostzegels en kunt u aan de deur 
verwachten. De kinderen kunnen kinderpostzegels verkopen, maar natuurlijk ook kaarten voor de 
feestdagen en andere leuke producten zoals bloembommetjes, een shopper en blikjes met vrolijke 
Gorgelpleisters. Daarnaast kan er dit jaar ook weer gekozen worden voor een eenmalige donatie. 

 
Kascontrole Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde 
De Stichting Financiën obs Jan Thies - Rolde is verantwoordelijk voor de financiën van: 
- MR-gelden 
- schoolreizen (inclusief bijdrage van het Jan Thies fonds) 
- speeltoestellen op het schoolplein. 
 
Het boekjaar van de Stichting loopt van 1 oktober tot en met 30 september. Het boekjaar 2020-2021 
is afgesloten. 
Voor de controle van haar financiën zoekt het Stichtingsbestuur twee ouders/verzorgers van school 
om deze taak te verrichten. 
In de statuten van de Stichting is vastgelegd dat alle ouders/verzorgers van school in de gelegenheid 
gesteld moeten worden zich kandidaat te stellen voor de controle van de financiën. Uitgezonderd 
zijn leden van de MR. 
Het verdient de aanbeveling dat één van de ouders die de vorige controle heeft uitgevoerd, ook dit 
keer aanwezig is. De tijdsinvestering is ongeveer anderhalf uur. 
De datum en het tijdstip van de controle vindt in overleg plaats. 
U kunt zich tot 8 oktober bij de directie aanmelden via directie.janthies@primah.org  
Uw aanmelding wordt zeer op prijs gesteld. 
 

Oktobermaand - Kindermaand 
Het is Oktober Kindermaand. Dit evenement is een traditie in Drenthe. Alle kinderen in Drenthe zijn 
er de afgelopen jaren groot mee geworden. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar in alle Drentse 
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gemeenten kunnen tal van activiteiten bezoeken in musea, molens, theaters en ateliers. Alle 
workshops, voorstellingen en rondleidingen zijn voor de kinderen, en vaak ook hun ouders, gratis 
toegankelijk.  
 

Verkiezing Leerlingenraad 
Onze school heeft een Leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 4-5 t/m 8. 
De nieuwe leden zijn inmiddels gekozen en de eerste vergadering heeft op 15 september 
plaatsgevonden. De vergaderingen staan onder leiding van Henk Norbart. 
De Leerlingenraad heeft een eigen plek op de website onder de button Organisatie. Daar staan de 
namen van de leden vermeld en kunt u de agenda en het verslag van de vergaderingen vinden.  
De Medezeggenschapsraad ondersteunt de Leerlingenraad. Elk lid heeft een mooie vergadermap en 
pen gekregen.  
 

BHV-nascholing 
Onze bedrijfshulpverleners (BHV-ers) krijgen deze maand nascholing Brand & Ontruiming. 
 

Herfstvakantie 
De herfstvakantie is van 18 t/m 22 oktober. 
Maandag 25 oktober worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

GGD-team Jan Thiesschool 
Wij willen ons graag even voorstellen:  
De jeugdverpleegkundige, assistente en de jeugdarts vormen samen het team van de 
jeugdgezondheidszorg van de GGD dat onder andere aan de Jan Thiesschool verbonden is. Het team 
bestaat uit:  

                                                                                 
      Margriet de Veen                                 Arjan van Kesteren                             Kirsten Vergunst 
           (assistente)                                   (jeugdverpleegkundige)                             (jeugdarts)  
 
Wat doet de GGD op school?  
De GGD is er o.a. voor het gezondheidsonderzoek van uw kind. Daarnaast natuurlijk ook voor andere 
vragen die o.a. te maken hebben met gezondheid, lichaam, gedrag. Maar wij zijn er vooral voor de 
screeningen van de leerlingen d.m.v. het gezondheidsonderzoek. Het gezondheidsonderzoek vindt 
plaats in groep 2 en groep 7. Ouders krijgen voordat dit plaatsvindt informatie over wanneer het 
plaatsvindt en hoe we te werk gaan. Ook vragen we ouders een vragenlijst in te vullen. Dit kan 
digitaal in ‘mijn Kinddossier’ via uw DigiD. Het onderzoek kan plaatsvinden zonder ouder(s)/ 
verzorger(s). Hier geeft u dan in de vragenlijst toestemming voor. De kinderen worden dan door de 
assistente om de beurt uit de klas gehaald. U kunt ook aangeven dat u erbij wilt zijn. Dan wordt u 
samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur bij de jeugdverpleegkundige. Als er 
bijzonderheden zijn n.a.v. het gezondheidsonderzoek wordt u ook uitgenodigd voor het spreekuur 
bij de jeugdverpleegkundige. De uitslag van de screening kunt u ook altijd terugvinden in ‘mijn 
Kinddossier’.  
 
Nog even op een rij:  
Margriet de Veen doet het gezondheidsonderzoek in de groepen 2 en 7. Voordat ze begint gaat ze 
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eerst de klas in om zich voor te stellen en uitleg te geven. Dan weten de kinderen naar wie ze toe 
gaan en wat ze moeten doen. 
Groep 2:  
- Voor groep 2 bestaat het gezondheidsonderzoek uit het controleren van de ogen, een gehoortest  
  en meten en wegen. De kinderen hoeven geen kleren uit, alleen de schoenen bij het wegen en  
  meten.  
- Ze hebben een gesprekje over hoe het gaat op school, of ze vriendjes en vriendinnetjes hebben en  
  of ze niet gepest worden enz.  
Groep 7:  
- Voor groep 7 is de screening heel kort, we hebben een gesprek over o.a. hoe het met ze gaat, of ze  
  voldoende zelfvertrouwen hebben, weerbaar zijn en of ze gepest worden.  
- Ogen en oren controleren doen we alleen als er aanleiding toe is.  
- Wel worden ze allemaal gewogen en gemeten, om zo de groei en de gezondheid in de gaten te    
  houden.  
 
Naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek (in zowel groep 2 als groep 7) en de digitale 
vragenlijst die de ouders hebben ingevuld in ‘mijn Kinddossier’, wordt er overlegd in ons team wie er 
eventueel naar de verpleegkundige gaat en wie naar de jeugdarts. Als alles in orde is, komt er geen 
vervolgafspraak.  
 
U kunt natuurlijk ook voor andere vragen bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige terecht. Dat kan 
in elk leerjaar. De jeugdarts en de jeugdverpleegkundige houden regelmatig spreekuren op school 
waar kinderen uit alle klassen terecht kunnen. Wanneer u vragen of zorgen heeft over gezond 
opgroeien (bijvoorbeeld zindelijkheid, gedrag, pesten of groei) bent u welkom. Als u een afspraak 
wilt met de jeugdarts of verpleegkundige kunt u mailen naar jgzadministratie@ggddrenthe.nl 
 

Vrije dagen dit schooljaar 

          eerste dag        laatste dag 

onderwijsontmoetingsdag 06-10-2021  

herfstvakantie 18-10-2021 22-10-2021 

vrijdagmiddag voor de 
Kerstvakantie 

24-12-2021 
vanaf 12.00 uur 

 

Kerstvakantie 27-12-2021 07-01-2022 

voorjaarsvakantie 21-02-2022 25-02-2022 

Pasen 15-04-2022 18-04-2022 

meivakantie 25-04-2022 06-05-2022 

Hemelvaart 26-05-2022 27-05-2022 

plandag 2022-2023 30-05-2022  

Pinksteren 06-06-2022  

vrijdagmidag voor de 
zomervakantie 

15-07-2022 
v.a. 12.00 uur 

 

Zomervakantie 18-07-2022 26-08-2022 

 

Vergaderingen  
GMR     -  14 oktober 

 
Spreekuur GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg 
Op vrijdag 29 oktober heeft de jeugdverpleegkundige van de GGD-afdeling Jeugdgezondheidszorg 
spreekuur in school.  
U kunt uw/dochter zoon zelf bij de groep ophalen. Na afloop gaat uw dochter/zoon zelfstandig naar 
de groep terug. 

mailto:jgzadministratie@ggddrenthe.nl
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Stichting Kinderopvang Rolde 30 jaar! 
De Stichting Kinderopvang Rolde viert deze maand haar 30-
jarige bestaan! Dat is een felicitatie waard!  
Op vrijdag 1 oktober was het een feestelijke dag. Naast de 
festiviteiten was er ook taart voor het personeel van de Jan 
Thiesschool en alle kinderen kregen een presentje, een 
houten jojo! 
De kinderen van de groepen 1 t/m 3 maakten graag gebruik 
van het aanbod voor een gratis ritje in de draaimolen. 

 
NieuwThies  
Op de website onder Nieuws zijn de volgende items geplaatst: 

- Junior Energiecoach – energiespel (onder Nieuws) 
- Scholenmarkt VO Assen (onder Nieuws) 
- Cito leerlingvolgsysteem = aangepast (onder Informatie > C > Cito leerlingvolgsysteem) 
- Digitale rondleiding (Onder Informatie > A > Aanmelden) 
- GGD Jeugdgezondheidszorg = aangepast (Onder Informatie > G > GGD 

Jeugdgezondheidszorg) 
- Verslag Oudervereniging (onder Organisatie > OV > Vergaderstukken) 
- Verslag Medezeggenschapsraad (Onder Organisatie > MR > Vergaderstukken) 

 
Agenda 

 

 
 
 
 

04-05 okt schoolreis gr 7 

04-05-06 okt schoolreis gr 8 

06 okt PrimAH onderwijs ontmoetingsdag - vrij 

07 okt start Kinderboekenweek ‘Worden wat je wil’  

14 okt GMR vergadering 

18-22 okt herfstvakantie 

26 okt Maandbulletin november 

29 okt spreekuur GGD jeugdverpleegkundige 


