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Jan Thies Maandbulletin – Februari 2022
Nieuwe Thiessers
In februari verwelkomen we nieuwe Thiessers.
In de Stokstaartjesgroep (1c): Tiemen, Gijs, Ferren, Jayman, Meike en Mahfous.
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool!

Afscheid
Per 1 februari nemen we afscheid van onze conciërge Johan Luchtenberg. Johan was de afgelopen
twee jaar niet op school afwezig i.v.m. ziekte. Johan was sinds 2011 werkzaam op de Jan Thiesschool.

Corona nieuws
Tijdens de corona persconferentie van dinsdag 25 januari zijn er nieuwe richtlijnen bekend gemaakt.
Via Social Schools zijn ouders hierover geïnformeerd.
Samengevat de belangrijkste wijzigingen
• Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als zij contact hebben gehad met een besmet
persoon en zelf geen klachten hebben.
• Bij drie of meer besmettingen in de klas, hoeft de gehele klas niet meer in quarantaine.
• Leerlingen blijven alleen thuis als zij positief getest zijn op het coronavirus, ziek zijn of
klachten hebben die kunnen wijzen op het coronavirus.
• Het is belangrijk dat leerlingen zich regelmatig blijven testen d.m.v. van een zelftest.
Dringend advies voor leerlingen (vanaf groep 6) om dit twee keer per week te doen.

Topsport
De coronatijd vraagt veel flexibiliteit en extra inzet van het personeel. Nu de coronamaatregelen zijn
versoepeld is dat nog meer het geval. Er moet op school les worden gegeven aan de aanwezige
kinderen, maar ook de kinderen die thuis zijn moeten een thuiswerkpakket (op het juiste niveau) en
aandacht krijgen. De samenstelling van de aanwezig kinderen wijzigt elke dag. Er wordt heel veel van
de leerkrachten in het onderwijs gevraagd. Daarbij hebben we ook te maken krijgen met
leerkrachten die vanwege corona uitvallen en er zeer weinig/geen invallers beschikbaar zijn.
We doen ons uiterste best, maar er zijn grenzen aan wat kan. Daar vragen we uw begrip voor.

Dank jullie wel!
Van het gemeentebestuur van Aa en Hunze ontvingen we een mooi
bloemstuk, nadat we te maken kregen met veel groepen die in
thuisquarantaine moesten.
Op het kaartje staat de Dank jullie wel!
Deze geste wordt zeer gewaardeerd!

Cito-toetsen
In de week van 24 januari zouden de groepen 3 t/m 8 starten met de afname van de Cito M(idden)
toetsen. We hebben afgesproken dat in ieder geval groep 8 start met de afname. Zij waren de weken
daarvoor ‘gewoon’ op school aanwezig. Bij de andere groepen maakt/maken de
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leerkracht/leerkrachten zelf de afweging of ze nog (even) wachten met de afname van de Citotoetsen. Zij zijn immers het best op de hoogte van de situatie in hun eigen groep.

2e oudercontactmoment groep 1 t/m 7 - het voortgangsgesprek
Op maandag 31 januari + donderdag 3 februari + woensdag 9 februari organiseren we het 2e
oudercontactmoment. In verband met de coronamaatregelen vinden de gesprekken via ‘Google
Meet' plaats. Bij de gesprekken van groep 5 t/m 7 gaat de leerkracht met uw zoon of dochter in
gesprek. Via Social Schools bent u geïnformeerd over de organisatie van het voortgangsgesprek, het
inloggen en hoe u en/of uw zoon/dochter zich op dit gesprek kunt voorbereiden.

Adviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8
De ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 zijn uitgenodigd voor het schooladviesgesprek
voortgezet onderwijs. De gesprekken vinden plaats op 8 + 9 + 10 februari. Alle informatie heeft u via
Social Schools ontvangen.

Centrale Eindtoets groep 8
Scholen zijn in Nederland verplicht om een ‘COTAN gecertificeerde’ Eindtoets af te nemen bij de
groep 8 leerlingen. Onze school neemt de IEP-toets af. Deze toets staat bekend als een
kindvriendelijk, in moeilijkheid opklimmend. Bovendien kunnen de leerlingen werken in een
werkboekje en hoeven ze de antwoorden niet over te zetten op een apart antwoordenblad.
De afname van de Centrale Eindtoets van groep 8 is op 20 en 21 april.
Meer informatie over de Centrale Eindtoets IEP is te vinden op www.toets.nl/basisonderwijs/iepeindtoets

Eerste rapportage
Donderdagmiddag 17 februari krijgen de kinderen de eerste rapportage van het schooljaar mee naar
huis. Uiterlijk maandag 14 maart moet het rapport weer bij de leerkracht worden ingeleverd.

Voorjaarsvakantie
De voorjaarsvakantie is van maandag 21 februari t/m vrijdag 25 februari.

Logopedische screening leerlingen groep 2
Op dinsdag 1 februari en dinsdag 8 februari worden alle leerlingen van groep 2 door de logopedist
van de GGD gescreend.

Kunstproject – nieuwe kunstwerken
Van het ICO hebben we in het kader van de
Coronaperiode een mooi cadeau gekregen; ‘een
kunstdocent cadeau’.
Onder leiding van Anette Ebert (vakleerkracht ICO)
gaan we met alle leerlingen de 6 kunstwerken op de
gevel vervangen. Het thema wordt ‘Rolde’.
In februari/maart zal het project uitgevoerd worden.

Impuls muzieklessen
Durk Dikland verzorgt in februari weer muziekles:
02 februari - groepen 4a + 4-5b + 5a + 6a
09 februari - groepen 6-7b + 7a + 8a + 8b
16 februari - groepen 1-2a + 1-2b + 3a + 3b
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Kanjertraining nieuws
In het kader van de maatschappelijke discussie over ‘black lives
matter’ en ‘zwarte piet’ vervangt het Kanjerinstituut de zwarte pet
door de blauwe pet. Op 24 januari is de blauwe pet in alle groepen
geintroduceerd.

Betalingsherinnering
We willen ouders/verzorgers, die de gezamenlijke factuur van Oudervereniging en school nog niet
hebben voldaan, vragen deze zo spoedig mogelijk over te maken.

Social Schools: LAATSTE HERINNERING: toestemming gebruik foto's/video's
Bij de inschrijving van uw zoon/dochter heeft u een formulier ingediend om (geen) toestemming te
geven voor het gebruik van foto’s en video’s. Het beheren van deze toestemmingen is een
tijdrovende klus voor de school en het is voor u als ouder niet altijd duidelijk welke toestemming u
destijds heeft gegeven. Het is nu mogelijk om deze toestemming in Social Schools door te geven. We
willen u dan ook vragen om deze toestemming (opnieuw) voor uw kind(eren) door te geven. Wij
kunnen dan heel snel en eenvoudig zien welke toestemming is gegeven en u kunt uw toestemming
altijd aanpassen. Wanneer u niets invult, gaan we er van uit dat u nergens toestemming voor geeft.
Dit is vaak niet de bedoeling, we zouden het dus op prijs stellen als u uw voorkeuren invult.
U kunt de toestemmingen invullen onder “Administratie” onder uw account. Dit werkt ook in de App
van Social Schools!

Schoolreizen
We gaan elk schooljaar met alle groepen één keer op schoolreis. In het begin van het schooljaar zijn
alle groepen al op schoolreis geweest. Voor groep 8 maken we dit jaar een uitzondering (zie
Maandbulletin december 2021). Zij zullen in mei drie dagen op schoolreis naar Ameland gaan.

NieuwThies
Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst:
- Nationale voorleesdagen 2022
- Uitnodiging Kindermenu 2.0
- Protocol Basisonderwijs 26-1-2022
- Verslag OV-vergadering 20-09-2021
- Run van Gieten – Jeugdlopen 14-5-2022

Agenda
ma 31 januari
ma 31 januari
di 1 februari
wo 2 februari
wo 2 februari
do 3 februari
ma 7 febr
di 8 februari
di 8 februari
wo 9 februari
wo 9 februari
wo 9 februari
do 10 februari
wo 9 en vr 10 febr
di 15 februari

voortgangsgesprekken groep 1-7
vergadering GMR (19.30 – 21.30 uur)
logopedie screening groep 2 (08.30 – 14.00 uur)
Impuls muziekles gr 4a + 4-5b + 5a + 6a
vergadering Leerlingenraad (13.00 – 14.00 uur)
voortgangsgesprekken groep 1-7
vergadering Medezeggenschapsraad
logopedie screening groep 2 (08.30 – 14.00 uur)
adviesgesprekken VO groep 8
Impuls muziekles gr 6-7b + 7a + 8a + 8b
voortgangsgesprekken groep 1-7
adviesgesprekken VO groep 8
adviesgesprekken VO groep 8
Windkracht 6 les 1 voor groep 6 en 6-7
ANWB Streetwise
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wo 16 februari
wo 16 en vr 18 febr
do 17 februari
ma 21-2 t/m vr 25-2
ma 28 februari

Impuls muziekles gr 1-a + 1-2b + 3a + 3b
Windkracht 6 les 2 voor groep 6 en 6-7
rapport mee naar huis
voorjaarsvakantie
vergadering MR (19.30 – 21.30 uur)
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