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Jan Thies Maandbulletin – Januari 2022 
 

Nieuwe groep 
We zijn op maandag 10 januari 2022 gestart met een nieuwe kleutergroep; groep 1c - de 
Stokstaartjes. 
Al onze leerlingen die vanaf november 2021 vier jaar zijn, worden in deze groep geplaatst. 
We zijn gestart met 7 kinderen en verwachten dat er aan het einde van het schooljaar ongeveer 22 
kinderen in de groep zullen zitten. Anne Nienhuis en Geke Jagt zijn de leerkrachten van de 
Stokstaartjes. 
 

Nieuwe Thiessers 

In januari verwelkomen we nieuwe Thiessers. 
In de Stokstaartjesgroep (1c): Arie, Lieke, Jolien, Bart, Julian, Elin, Merle, Jeffrey en Lana. 
In de Pantergroep (1-2b): Finn   
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Personele mededelingen 
In januari zijn drie nieuwe collega’s gestart: 
Anne Nienhuis (groep 1c – de Stokstaartjes op ma + di + do + vr) 
Geke Jagt (groep 1c – de Stokstaartjes op wo + groep 7a op do + vr) 
Angela van Heiningen (groep 7a op ma + di + wo) 
We wensen Anne, Geke en Angela heel veel werkplezier! 
 
Marcia van Dijk is m.i.v. januari wekelijks één dag minder op school aanwezig. Ze heeft dan 
ouderschapsverlof. Marcia wordt deze dag vervangen door haar duopartner Esther Gulpen. De 
personele bezetting van groep 5a ziet er dan nu als volgt uit: Marcia van Dijk (ma + vr) en Esther 
Gulpen (di + wo + do). 

 
Met ingang van januari is de Henk Norbart (directeur) op dinsdag, woensdag om de week en vrijdag 
op school aanwezig. Op de andere dagen is hij wel via de mail bereikbaar. 
Judith Wijbenga is aanspreekpunt als Henk Norbart afwezig is. 
 

Corona nieuws 

Op het ogenblik worden we geconfronteerd met de gevolgen van de aanwezigheid van het 
coronavirus. Meerdere kinderen en ook personeelsleden zijn met het virus besmet en dus afwezig. 
Groep 1-2b is m.i.v. maandag 17 januari in quarantaine gegaan. 
 
We doen ons uiterste best om de besmettingen buiten de deur te houden door goed te ventileren, 
mondkapjes in de gang te dragen, 1,5 meter afstand van elkaar te houden, gespreide begin- en 
eindtijden én pauzetijden te gebruiken, een extra schoonmaakronde te organiseren en preventieve 
zelftesten te doen. 
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Bij afwezigheid van leerkrachten doen we ons uiterste best om inval te regelen. Daarbij zijn we 
uiteraard afhankelijk van de beschikbaarheid van invalkrachten. 

Klasgenoten van één of twee besmette leerlingen kunnen naar school indien ze klachtenvrij zijn. Ze 
laten zich wel testen bij (milde) klachten, ook bij neusverkoudheid. Bij milde klachten volstaat een 
zelftest, bij zwaardere klachten moet er een pcr-test afgenomen worden bij de GGD. 
Onder milde klachten wordt verstaan: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, af en toe 
hoesten en verhoging tot 38 graden) 

Als het aantal besmettingen in groep 3 of meer is (een positieve zelftest wordt ook als een 
besmetting geteld), moet een groep in quarantaine. We monitoren de situatie nauwlettend en 
nemen geen enkel risico. We vragen u dan ook om alle informatie die u heeft of krijgt m.b.t. corona 
door te geven als dit relevant is voor school. 

Vrijdag 14 januari heeft de overheid versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. 
Mogelijk hebben deze versoepelingen ook gevolgen voor het basisonderwijs. Zodra daar meer 
duidelijkheid over is, wordt u daarover geïnformeerd.  

Cito-toetsen 
In januari worden in de groepen 3 t/m 8 de Citotoetsen afgenomen. 
In week 2 worden de leerlingen voorbereid op de vraagstelling. In week 3 start de afname. 
 

Nieuw thema groepen 1-3 
In januari starten we in de groepen 1-3 met het nieuwe thema ‘Werk aan de winkel’. 
Dit thema kan breed geïnterpreteerd worden en gaat over: winkels, vervoer, werken, enz. 
Heeft u leuke attributen, materialen of heeft u een suggesties voor het thema? We horen het graag!  
 

2e oudercontactmoment groep 1-7 – het Voortgangsgesprek 
Op maandag 31 januari, donderdag 3 en woensdag 9 februari vindt het 2e ouder contactmoment 
voor de groepen 1 t/m 7 plaats. Afhankelijk van de groepsgrootte zijn de gesprekken op twee of drie 
dagen gepland. Bij de gesprekken van groep 5 t/m 7 is uw zoon/dochter ook aanwezig. 
Intekenen is via Social Schools mogelijk van 20 t/m 27 januari. 
Vooralsnog gaan we ervan uit dat de gesprekken online zullen plaatsvinden. 
 

Schooladviesgesprekken voortgezet onderwijs groep 8 
De ouders/verzorgers en leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd voor het schooladviesgesprek 
voortgezet onderwijs. De gesprekken vinden plaats op 8 + 9 + 10 februari. Nadere informatie volgt 
via Social Schools. 
 

Gezamenlijke factuur school en Oudervereniging 
U heeft een gezamenlijke factuur van school en Oudervereniging ontvangen. 
Daarvan worden de schoolreizen, Sinterklaas, Kerst en alle andere festiviteiten op school betaald. 
Voor zover u dit nog niet gedaan heeft, vragen we u de factuur z.s.m. te voldoen. 
Als u het door ons opgegeven rekeningnummer invoert, geeft de bank de melding ‘Stichting PrimAH’. 
Dat is correct, omdat alle rekeningen van alle PrimAH-scholen onder stichting PrimAH vallen. 

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. 
We willen dit graag digitaliseren, zodat we snel en eenvoudig kunnen zien welke toestemming is 
gegeven. We vragen u daarom deze toestemming nogmaals voor uw kinderen door te geven. Dit is 
mogelijk via Social Schools.  
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Als 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! 
 

Van de Medezeggenschapsraad 

De tweede MR-vergadering van dit schooljaar vond maandag 29 november online plaats. 
 

Er is gesproken over het vernieuwde Corona protocol en hoe dit in praktische zin uitpakt voor de 
kinderen en leerkrachten op school. De MR is op de hoogte gebracht van de bezettingswijzigingen 
voor groep 7a en de nieuwe groep (1c/de Stokstaartjes) die start vanaf 1 januari. 
Over een van bovenstaande onderwerpen is ook een ingekomen bericht gestuurd aan de MR. Dit 
punt is besproken en de betrokken ouders zijn daarover geïnformeerd.  
 

De uitslagen van de enquête ouderpeiling inzake communicatie en informatievoorziening zijn 
ingezien en besproken op de 3 hoofdlijnen (algemeen, groep en individu). In de komende periode zal 
het schoolteam de kernpunten hieruit oppakken en een plan van actie formuleren. 
 

De kascontrole heeft plaatsgevonden en de financiën zijn op orde, decharge is verleend. Ook de 
factuur van de oudervereniging heeft een toelichting gekregen. Over de communicatie rondom de 
schoolreizen, is uitvoerig gepraat.  Er is onduidelijkheid ontstaan bij ouders en leerlingen. Op verzoek 
van de MR wordt hierover in het maandbulletin extra toelichting gegeven. 
 

De MR deelt de zorgen die het schoolbestuur heeft om de personele bezetting in deze uitdagende 
periode rond te krijgen. Er is grote schaarste om invalkrachten te vinden bij (langdurige) ziekte van 
een leerkracht. Het daarvoor geldende noodscenario (leerkracht wisselen en een klas per roulatie 
thuis) is reeds enkele malen toegepast en vraagt veel van school, ouders en leerkrachten. 
 

Zicht op onderwijskwaliteit, deel 2021-2022 zal ten dele ook in de volgende vergadering aan bod 
komen 
 

Als laatste heeft MR heeft een update gekregen over de stand van zaken omtrek de Nationaal 
Programma Onderwijs gelden. 
 

NieuwThies 

Op onze website www.janthiesschool is onder de button NIEUWS geplaatst: 
- GMR Nieuwsbrief december 20221 
- Aanscherping coronaregels 
- Protocol Basisonderwijs 17 januari 
- Kalender voorlichtingsactiviteiten VO jan-mrt 
  

Kalender 
10 jan weer naar school 

21 jan MR-vergadering 

20-27 jan intekenen voor 2e oudercontactmoment gr 1-7 

31 jan 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 

03 febr 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 

08 febr schooladviesgesprek gr 8 

09 febr 2e ouder contactmoment gr 1-7 – het Voortgangsgesprek 
schooladviesgesprek gr 8 

10 febr schooladviesgesprek gr 8 

 

http://www.janthiesschool/

