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Jan Thies Maandbulletin – maart 2022 
 

Nieuwe Thiesser 
We verwelkomen Tünde. Ze start na de voorjaarsvakantie in groep 4a. 
Welkom! We wensen je een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Corona nieuws  
De regering heeft dinsdag 16 februari versoepelingen van de coronamaatregelen aangekondigd. 
Wat betekent dat voor onze school na de voorjaarsvakantie? 
- Groepen hoeven niet meer gescheiden van elkaar te blijven. 
- De schooldag begint en eindigt voor alle groepen op hetzelfde tijdstip. 
  08.20 uur de eerste bel gaat; we gaan naar binnen 
  08.25 uur de tweede bel gaat; de schooldag begint 
  14.05 uur einde van de schooldag 
- Tussen verschillende groepen/groepjes kinderen mag weer worden samengewerkt. 
- Groep 6-8 hoeft geen mondkapje meer in school te dragen. 
  NB: Leerkrachten mogen nog wel een mondkapje of faceshield dragen als zij daar behoefte aan  
  hebben. 
- Ouders/verzorgers en andere personen mogen de school weer in (met mondkapje en op 1,5 m). 
- Er mag weer getrakteerd worden zonder verpakking. Graag wel gezond! 
- De vergaderingen van de Medezeggenschapsraad en Ouderraad mogen weer fysiek op school  
  plaatsvinden. 
 
Welke maatregelen blijven van kracht? 
- Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine als zij contact hebben gehad met een besmet persoon  
  en zelf geen klachten hebben. 
- 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 van de groepen 6-8 zich regelmatig blijven testen m.b.v. van een  
  zelftest. De zelftesten worden door school verspreid. 
- We wassen bij elke binnenkomst onze handen. 
- We schudden geen handen en houden 1,5 m afstand. 
- We ventileren goed. 
 
Wanneer er op het laatste moment (voordat de kinderen weer naar school komen) toch nog 
wijzigingen van de versoepelingen plaatsvinden, dan wordt u daar uiteraard over geïnformeerd. 
 
We zijn blij met de aangekondigde versoepelingen! 
 

Kleuters naar school brengen  

De kleuters nemen buiten het schoolplein afscheid van hun ouders. De kinderen verzamelen zich op 
het schoolplein bij hun leerkracht, waarna ze gezamenlijk naar binnen gaan. Deze werkwijze (veel 
rustiger voor de kinderen, veel overzichtelijker, veel ‘veiliger’, kinderen worden zelfstandiger) is in 
overleg met de Medezeggenschapsraad ingevoerd. 
Voor nieuwe kleuters maken we (uiteraard) een uitzondering. Hun ouders/verzorgers mogen de 
eerste dag/dagen wel mee naar binnen. 
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Voor het doorgeven van boodschappen aan de leerkracht en het ondersteunen van leerlingen is elke 
ochtend op het kleuterplein een ‘host’ aanwezig.  
Heeft u een bericht voor de leerkracht van de groepen 3 t/m 8, dan kunt u een briefje aan uw 
dochter/zoon meegeven of een mail sturen naar janthies@primah.org 
Mededelingen voor de leerkracht van groep 7 en 8 kunnen in de schoolagenda worden genoteerd. 
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dirkland verzorgt in maart weer muziekles: 
02 maart en 30 maart: 4a, 4-5b, 5a en 6a. 
09 maart: 6-7b, 7a, 8a en 8b.  
23 maart: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a en 3b 
 

Thema groepen 1-3 
De groepen 1-3 werken aan het thema 'Werk aan de winkel’.  
Ze gaan hier na de voorjaarsvakantie mee verder. Een aantal 
beroepen zijn al aan de orde gekomen waaronder de fietsenmaker. 
Hoe repareer je eigenlijk een lekke fietsband? En hoe betaal je iets in 
de winkel? Hoe werkt de kassa?  
Heeft u materialen, suggesties, etc? We horen het graag. 
 

1e Rapport 
Donderdag 17 februari hebben de kinderen hun eerste rapport mee naar huis gekregen.  
Wilt u ervoor zorgen dat het rapport van uw kind(eren) uiterlijk vrijdag 14 maart weer bij de 
groepsleerkracht wordt ingeleverd. 
 

Verschil methode toetsen en Cito-toetsen  
Methode toetsen worden na elk blok of hoofdstuk afgenomen en zijn bedoeld om vast te stellen of 
de leerling de lesstof die net is behandeld voldoende beheerst. De leerkracht weet dan of hij/zij door 
kan gaan in de methode of dat herhaling van onderdelen wenselijk is. De toetsen van Cito hebben 
een ander doel. Ze zijn bedoeld om de eigen schoolresultaten te vergelijken 
met die van andere scholen en geven een beeld van wat de leerlingen in 
totaliteit hebben geleerd over een vakgebied. Cito-toetsen gebruiken we ook 
om de kwaliteit van ons onderwijs te monitoren en trends te ontdekken. 
Indien dit van toepassing is kunnen we besluiten om de inhoud en/of aanpak 
van ons leerstofaanbod aan te passen. Het monitoren van de kwaliteit is een 
taak van de directie en intern begeleider.  
 

Groepen 3 t/m 8    
We nemen in de groepen 3 t/m 8 Cito-toetsen af van rekenen, spelling, 
technisch- en begrijpend. In verband met de vele coronabesmettingen zij nog niet alle toetsen 
afgenomen. Zodra dat het geval is neemt uw dochter/zoon het resultaat in een gesloten envelop 
mee naar huis. 
Wat zeggen de scores? De afname van een Cito-toets is een momentopname. Het resultaat moet 
goed worden geanalyseerd en geïnterpreteerd. Zeker nu we te maken hebben met de pandemie. We 
vragen u daarom genuanceerd met de scores om te gaan. 
 

Meester- en juffendag 
Op woensdag 16 maart vieren alle leerkrachten op dezelfde dag hun verjaardag op de meester- en 
juffendag. Ook voor de kinderen is dit een heel speciale dag. Het is echter niet nodig om een 
cadeautje mee te nemen. Een zelfgemaakte tekening of eventueel een bloem is prima. De kinderen 
hoeven deze dag geen fruittas mee naar school te nemen en mogen verkleed komen. 
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Vrije dagen rest van het schooljaar 2021-2022 
21 t/m 25 februari voorjaarsvakantie 

15 t/m 18 april Paasweekend 

25 april t/m 6 mei meivakantie 

26 en 27 mei Hemelvaartweekend 

30 mei studiedag personeel – alle groepen vrij 

06 juni 2e Pinksterdag 

15 juli vrijdagmiddag voor de zomervakantie 

18 juli t/m 26 augustus zomervakantie 

 

Schoolvakanties 2022-2023 
Eerste schooldag 29 augustus 2022 

herfstvakantie 17 t/m 21 oktober 2022 

kerstvakantie 26 dec 2022 t/m 6 jan 2023  

voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 

Paasweekend 07 t/m 10 april 2023 

meivakantie 24 april t/m 5 mei 2023 

Hemelvaartweekend 18 en 19 mei 2023 

Pinksterweekend 29 mei 2023 

zomervakantie 24 juli t/m 01 september 2023 

De margedagen worden op een later moment vastgesteld. 
 

NieuwThies 

Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst: 
- GMR Nieuwsbrief febr 2022 
- Techniek Tastbaar! Doe en beleef techniek festijn 
- De 10 van Assen – Kidsrun 
- Kennismakingsactiviteiten/open dagen VO febr-mrt 2022 
- Impuls Nieuwsbrief febr 2022 
- Run van Gieten – Jeugdlopen 
- Notulen OV 20-09-2021 (onder ORGANISATIE > OV > Vergaderstukken) 
 

Agenda 
ma 28 februari weer naar school 

ma 28 februari vergadering MR  

wo 02 maart Impuls muziekles gr 4a + 4-5b + 5a + 6a 

wo 02 maart Windkracht 6 les 1 groep 6-7 

vr 04 maart  Windkracht 6 les 1 groep 6a 

wo 09 maart Impuls muziekles gr 6-7b + 7a + 8a + 8b 

wo 09 maart Windkracht 6 les 2 groep 6-7 

vr 11 maart Windkracht 6 les 2 groep 6a 

wo 16 maart Meester en juffendag 

do 17 maart vergadering GMR 

vr 18 maart rapport mee naar school nemen 

vr 18 maart Windkracht 6 les 3 groep 6a 

ma 21 maart slagwerkles groep 6-7b, 7a, 8a en 8b 

wo 23 maart Impuls muziekles gr 1-2a + 1-2b + 1c + 3a + 3b 

wo 23 maart Windkracht 6 les 3 groep 6-7 

wo 23 maart vergadering Leerlingenraad 

vr 25 maart windkracht 6 les 4 groep 6a 

ma 28 maart  slagwerkles groep 6-7b, 7a, 8a en 8b 

wo 30 maart praktisch verkeersexamen groep 8 

wo 30 maart Impuls muziekles groep 4a + 4-5b + 5a + 6a 

wo 30 maart Windkracht 6 les 4 groep 6-7 

do 31 maart  theoretisch verkeersexamen groep 8 

 


