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Jan Thies Maandbulletin – april 2022 
 

Nieuwe Thiessers 
In maart verwelkomden we nieuwe Thiessers in de Stokstaartjesgroep (1c): Mart, David en Fien.  
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Afscheid Thiessers 
We nemen afscheid van Sarah-Jane (3b). Zij gaat naar haar nieuwe school in Assen. 
Svinthe (3b) en Dytmer (6-7b) gaan emigreren naar Zweden. 
We wensen jullie heel veel succes op hun nieuwe school. 
 

Meester- en juffendag 

Op woensdag 16 maart vierden de meesters en juffen gezamenlijk hun verjaardag op de meester- en 
juffendag. Het was een feestelijke dag met heel veel verklede kinderen.  
 

Kunstdocent cadeau (…van het ICO) 

Omdat we allemaal een bijzondere tijd achter de rug hebben vond het ICO dat alle betrokken wel 
een BOOST konden gebruiken. Kunstdocenten snakten naar leuke opdrachten en scholen verlangden 
meer dan ooit naar inspirerende kunst en cultuuractiviteiten voor hun leerlingen. Deze BOOST werd: 
“Kunstdocent cadeau (…van het ICO). We werden als school aan Anette Ebert (ICO-docent) 
gekoppeld en in overleg met haar is het project ‘ROLDE” ontstaan. We gaan met de hele school 
nieuwe schilderijen voor aan de buitenmuren van de school maken. Het project loopt van 28 maart 
tot en met 6 april. 
Er wordt gebruik gemaakt van acrylverf en dit gaat moeilijk/niet uit de kleding. 
Het is belangrijk dat uw dochter/zoon op hun ‘schilderdag’ oude kleding aandoet/meeneemt. Het 
zou namelijk vervelend zijn als er per ongeluk verf op de nieuwe kleding komt. 
28 maart: 6-7b + 7a + 8a + 8b 
30 maart: 3a + 3b + 4-5b + 5a + 6-7b + 7a 
01 april:    4a + 4-5b + 5a + 6a 
06 april:    1-2a + 1-2b + 1c + 4a + 6a + 8a + 8b  
Zodra de schilderkunstwerken gereed en opgehangen zijn, zullen we ze officieel onthullen. 
U bent daarbij van harte welkom!  
 

Verkeersexamen 
Op woensdag 30 maart organiseren we in samenwerking met obs de Drift (Grolloo) en obs de Flint 
(Ekehaar) het praktisch verkeersexamen voor groep 8. De kinderen leggen fietsend een route door 
Rolde af. Onderweg worden hun verrichtingen gadegeslagen door controleposten. 
Op donderdag 31 maart vindt het theoretisch verkeersexamen plaats.   
Veel succes! 
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Ogo/Davinci inloopavond 
In verband met (de nasleep van) corona is de planning van de DaVinci thema’s dermate opgeschoven 
dat het niet zinvol is om een inloopavond te organiseren. De kinderen hebben te weinig tijd gehad 
om op een creatieve manier aan de thema’s te werken. Daarom vervalt dit jaar deze activiteit. 
Op voorspraak van de Leerlingenraad organiseren we een andere activiteit; de Vossenjacht. 
 

Vossenjacht 

We zijn allemaal heel blij dat de coronamaatregelen beëindigd zijn en we weer samen met elkaar 
mogen genieten. Daarom organiseren we op donderdag 14 april een vossenjacht. Dit leuke idee is 
samen met de kinderen van de Leerlingenraad ontstaan. Ouders, leerkrachten en kinderen van groep 
8 gaan zich als ‘vos’ verkleden. We husselen deze dag alle leerlingen van groep 1 t/m 7 door elkaar en 
gaan in groepjes op zoek naar de ‘vossen’. Voor of na de vossenjacht kan er gesprongen worden op 
de springkussens. 
 

Kijkmoment in alle groepen 

In alle groepen organiseren we v.a. maandag 4 april op elke ma + di + wo tussen 14.05-14.25 uur een 
kijkmoment. U kunt dan samen met uw dochter/zoon een kijkje nemen in zijn/haar klaslokaal. U kunt 
o.a. zien met welk thema de klas bezig is (OGO/ da Davinci), welke methodes gebruikt worden, hoe 
de klassenorganisatie werkt en met welke boeken en schriften uw kind werkt. Om met de leerkracht 
over uw zoon/dochter te praten zijn andere momenten beschikbaar. 
Het is belangrijk dat we rekening met elkaar houden, dus als het te druk is, kom dan s.v.p. op een  
andere dag langs. 
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dirkland verzorgt in april weer muziekles: 
06 april: 6-7b, 7a, 8a en 8b           13 april: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a en 3b             20 april: 4a, 4-5b, 5a en 6a 
 

Schoolvoetbaltoernooi 
Op woensdag 13 april nemen een meisjes- en jongens 8 X 8 voetbalteam deel aan het 
schoolvoetbaltoernooi van het KNVB-rayon Gieten. 
De meisjes voetballen bij vv Gasselternijveen en de jongens bij vv Gieten. Veel succes!  
 

Centrale Eindtoets groep 8 
Op 20 en 21 april wordt in groep 8 de Centrale eindtoets IEP primair onderwijs afgenomen. 
De leerlingen worden voorbereid op de vraagstelling en werkwijze van de toets. Voor dyslectische 
leerlingen is een vergrote versie en audio-ondersteuning beschikbaar. Het schooladvies is leidend bij 
de plaatsing van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Als het advies van de Centrale Eindtoets 
hoger is dan het schooladvies, wordt het schooladvies heroverwogen. Dit gebeurt uiteraard in 
overleg met de ouders/verzorgers. Uiteindelijk beslist school of het schooladvies wordt aangepast. 
 

Koningsspelen groep 5-8 en sportdag gr 1-4 
Op vrijdag 22 april organiseren we de Koningsspelen voor groep 5-8 en op vrijdag 20 mei de sportdag 
voor groep 1-4. 
Nadere informatie volgt via Social Schools. 

 
Meivakantie 
Van zaterdag 23 april tot en met zondag 8 mei is het meivakantie. 
Maandag 9 mei worden alle kinderen weer op school verwacht.  
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Vrije dagen rest van het schooljaar 
15 t/m 18 april Paasweekend 

23 april t/m 8 mei meivakantie 

26 en 27 mei Hemelvaartweekend 

30 mei studiedag personeel - alle groepen vrij 

06 juni 2e Pinksterdag 

15 juli v.a. 12.00 uur - alle groepen vrij 

16 juli t/m 28 augustus zomervakantie 
 

NieuwThies 

Op onze website is onder NIEUWS de volgende informatie geplaatst: 
- Open dag Hockeyvereniging Assen - 02-04-2022 
- Techniek Tastbaar! Doe en beleef techniek festijn - 08-04-2022 
- Palmpasen in de Jacobuskerk - 10-4-2022 
 

Agenda 
ma 28 maart kunstdocent cadeau gr 6-7b + 7a + 8a + 8b 

wo 30 maart praktisch verkeersexamen gr 8 

wo 30 maart kunstdocent cadeau gr 3a + 3b + 4-5b + 5a + 6-7b + 7a  

do 31 maart theoretisch verkeersexamen gr 8 

vr 01 april kunstdocent cadeau gr 4a + 4-5b + 5a + 6a 

ma 04 april UBIE-les groep 3b  

ma 04 april start kijkmoment in alle groepen op ma + di + wo (14.05 - 14.25 uur)  

wo 06 april kunstdocent cadeau gr 1-2a + 1-2b + 1c + 4a + 6a + 8a + 8b 

wo 06 april Impuls muziekles gr 6-7b + 7a + 8a + 8b 

vr 08 april spreekuur GGD afd jeugdgezondheidszorg - jeugdverpleegkundige 

ma 11 april UBIE-les gr 3b 

ma 11 april vergadering MR 

di 12 april voorstelling UBIE gr 3a en 4a 

di 12 april vergadering GMR 

wo 13 april Impuls muziekles gr 1-2a + 1-2b + 1c + 3a + 3b 

wo 13 april schoolvoetbaltoernooi gr 7+8 

do 14 april Vossenjacht 

vr 15 april Goede Vrijdag: leerlingen vrij 

ma 18 april 2e Paasdag: leerlingen vrij 

wo 20 en do 21 april IEP-toets groep 8 

wo 20 april Impuls muziekles gr 4a + 4-5b + 5a + 6a 

vr 22 april Koningsspelen 5-8 

za 23 april t/m zo 8 ma meivakantie 
 

Het team van de Jan Thiesschool  
wenst iedereen hele fijne Paasdagen, een gezellige 

Koningsdag en een heerlijke meivakantie! 

 


