Jan Thiesschool
Menso Altinglaan 4
9451 KE Rolde
(0592) 24 13 03
e-mail: janthies@primah.org
website: www.janthiesschool.nl
De positie van obs Jan Thies in Rolde
Openbare basisschool Jan Thies verzorgt het onderwijs voor kinderen in de basisschool leeftijd voor
Rolde en de omliggende dorpen. In dit document maakt de school duidelijk hoe zij deel uitmaakt van
de gemeenschap.
We vinden het belangrijk dat we:
- Een herkenbare positie in het dorp hebben.
- Goede externe contacten hebben, waardoor de kwaliteit van ons onderwijs wordt vergroot.
We onderhouden externe contacten met o.a.: de gemeente Aa en Hunze, het Centrum
voor Jeugd en Gezin, Attenta, schoolmaatschappelijk werk, schoollogopedie, Weer
Samen Naar School, de Onderwijsinspectie, Kinderopvang Rolde, plaatselijke
sportverenigingen en culturele instellingen.
- Een belangrijke rol in de leefbaarheid en vitaliteit van het dorp spelen.
Op diverse wijzen en met diverse partners geeft de Jan Thiesschool invulling aan dit beleid.
Voorzieningen
We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen in het dorp zijn.
We maken gebruik van de plaatselijke voorzieningen: de bibliotheek, MFC de Boerhoorn en
incidenteel sportpark Boerbos.
Voor het grote aantal gymlessen maken we gebruik van de gymzaal van de MFC de Boerhoorn.
School gebruikt de gymzaal bijna drie volledige dagen.
Voor de jaarlijkse sportdag maken we gebruik van de sportvelden van sportpark Boerbos.
Cultuur
We vinden het belangrijk dat de leerlingen in aanraking komen met alle culturele uitingen en in het
bijzonder de plaatselijke cultuur.
- We werken samen met de Stichting Kinderopvang Rolde, de bibliotheek, Stichting Welzijn Aa
en Hunze.
- De Stichting Roldermarkt stelt elk jaar de feesttent beschikbaar voor het podiumprogramma.
Alle inwoners zijn welkom om het podiumprogramma bij te wonen.
- School heeft een afgevaardigde in de Stichting Rossing-Koops. Hierdoor denken we mee over
de besteding van middelen voor plaatselijk initiatieven
- We maken, in het kader van Culturele vorming en Natuur en Milieu Educatie gebruik van
plaatselijke voorzieningen, culturele bezienswaardigheden en natuurgebieden.
- Het monument bij de Jacobuskerk is geadopteerd en school levert een bijdrage aan de
jaarlijkse dodenherdenking.
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Sport
We vinden het belangrijk dat onze leerlingen in aanraking komen met diverse sporten. Rolder
sportverenigingen bieden we de mogelijkheid om:
- Gastlessen te geven tijdens de gymnastiek-uren.
- Activiteiten voor kinderen van de basisschool via het maandbulletin, website en de
FolderThies-bakjes aan te kondigen.
- De organisatie van sportactiviteiten op zich te nemen (handbalvereniging Unitas).
Sociaal
De Jan Thiesschool is een belangrijk onderdeel van de dorpsgemeenschap Rolde.
- School is een belangrijke ontmoetingsplaats in het dorp.
Ouders en kinderen ontmoeten elkaar bij school, waardoor de cohesie in het dorp
wordt vergroot.
- In het kader van Sint-Maarten brengen leerlingen een bezoek aan de bewoners van Hendrik
Kok.
- Met Stichting Kinderopvang Rolde werken we samen om voor de kinderen een passend
dagarrangement mogelijk te maken voor voor- en naschoolse opvang.
Religie
In Rolde is alleen een openbare school gevestigd. Doordat er een duidelijke behoefte is om aandacht
te besteden aan ‘geloven’, wordt op school de mogelijkheid voor lessen godsdienstige vorming
geboden.
De leerlingen van de groepen 3 t/m 8 kunnen deze lessen onder schooltijd op vrijwillige basis volgen.
De Jacobuskerk levert een financiële bijdrage om de lessen mogelijk te maken.
Verkeersveiligheid
Tijdens de spitsuren wordt Rolde overspoeld door veel forensenverkeer.
De verkeersouders participeren in het overleg met de Gemeente Aa en Hunze over het vergroten van
de verkeersveiligheid in het dorp voor voetgangers en fietsers.
Middenstand
We vinden het belangrijk dat er goede voorzieningen in het dorp zijn. Daarom kopen we onze
boodschappen bij de Roldense middenstand.
We maken voor excursies gebruik van de mogelijkheid die diverse Roldense bedrijven of instellingen
ons bieden.
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