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Jan Thies Maandbulletin – mei 2022 
 

Nieuwe Thiessers 
In april verwelkomden we weer nieuwe Thiessers: Dafne in de Stokstaartjesgroep (1c) en Vika uit 
Oekraïne in de Pantergroep (1-2b) 
Welkom allebei! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 
 

Vossenjacht zeer geslaagd! 

Donderdag 14 april begon met een heerlijk zonnetje. Om 09.00 uur verkleedden alle leerlingen van 
groep 8, een aantal ouders en leerkrachten zich als ‘vos’ om zich vervolgens in het dorp te 
‘verstoppen’. Rond 09.30 uur ging de helft van alle leerlingen uit groep 1 t/m 7 in kleine groepjes 
onder begeleiding van een ouder op zoek naar alle vossen. De overige leerlingen konden spelen met 
de spelletjes en op de luchtkussens en stormbaan die rondom de school waren opgezet. Rond 12.00 
uur werd er gewisseld. Het was een zeer geslaagde dag, met dank aan alle ‘vossen’ en ouders die een 
groepje leerlingen begeleid hebben!      
 

Impuls muzieklessen 
Durk Dirkland verzorgt in mei weer muziekles. 
11 mei: 6-7b, 7a, 8a en 8b 
18 mei: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a en 3b 
25 mei: 4a, 4-5b, 5a en 6a 
 

Koningsspelen groep 5-8 groot succes 
De Koningsspelen van de groepen 5 t/m 8 waren een groot succes. Na de gezamenlijke opening met 
zang en dans konden de kinderen, dankzij de hulp van vele vaders/moeders, genieten van sportieve 
activiteiten en een Koningsbroodmaaltijd. Heel erg bedankt voor alle hulp! 

 
Schooljaar 2022-2023 
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen op het schooljaar 2022-2023. In 
het nieuwe schooljaar hebben we twaalf groepen. Dat is één groep minder. 
Hoe de groepen worden verdeeld is nog niet definitief vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval dat er 
een of meerdere wijzigingen gaan plaatsvinden. De ouders van leerlingen van de betrokken groepen 
worden t.z.t. uitgenodigd voor een ouderavond. Nadere informatie volgt.  
In overleg met de Medezeggenschapsraad wordt elk schooljaar een procedure vastgesteld om de 
groepsverdeling op een zorgvuldige manier te laten verlopen. 

 
Voortgang ouderpeiling informatievoorziening en communicatie 
Tijdens de plandag 22-23 overlegt het personeel over concrete voorstellen met betrekking tot 
informatievoorziening over de ontwikkeling van de leerlingen en de groepscommunicatie. 
Zodra in overleg met de Medezeggenschapsraad de besluitvorming heeft plaatsgevonden, wordt u 
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daarover geïnformeerd. 
Het is de bedoeling dat de aangepaste werkwijze m.i.v. het schooljaar 2022-2023 ingaat. 
 

We gaan op reis en nemen mee….. 
Na de meivakantie starten alle kleutergroepen met het thema: ‘We gaan 
op reis en nemen mee’. In dit thema is er o.a. aandacht voor de vakantie 
en gaan we plattegronden bekijken. De ‘wereld van cijfers en letters’ 
wordt ook in het nieuwe thema verweven. 
 

Stille tocht en Dodenherdenking              
De Jan Thiesschool adopteerde in 2005 het monument op de Kerkbrink. 
Op 4 mei lopen leerlingen van groep 8 mee tijdens de Stille tocht. Tijdens de Dodenherdenking 
leggen enkele kinderen een bloemstuk bij het monument, lezen gedichten voor en hijsen de vlag van 
Rolde, Drenthe of Nederland. 
 

Leerlingtevredenheidspeiling 
Elk schooljaar organiseren we een Leerlingtevredenheidspeiling voor de groepen 6 t/m 8 en om het 
jaar een Oudertevredenheidspeiling.  
Onderdeel van de Leerlingtevredenheidspeiling is de VeiligheidsMonitor. 
Zodra de uitkomst van de Leerlingtevredenheidspeiling bekend is bespreken we deze in het team, de 
Leerlingenraad en de Medezeggenschapsraad. Daarna worden alle ouders geïnformeerd. 
Uiteindelijk is het resultaat ook zichtbaar op onze schoolpagina van ‘Scholen op de Kaart’. 
  

Nieuws van de MR 

Tijdens de vergadering van 11 april is de MR meegenomen in de planning van de formatie van 2022-
2023. Daarbij zijn ook de criteria voor het plaatsen van leerlingen in een groep besproken. Deze 
criteria gebruiken we om een zorgvuldige afweging te maken voor de samenstelling van een (nieuw 
te vormen) groep. Het huidige aantal leerlingen en de toegekende formatie door PrimAH, laten zien 
dat het nog een uitdagende puzzel gaat worden.   
 
We hebben uitgebreid gesproken over het document ‘Zicht op onderwijskwaliteit’ (2019-2023). 
Hierin wordt verantwoording afgelegd over de geldende indicatoren van de onderwijsinspectie. Het 
team heeft al diverse doelen bereikt, de aanvullingen en ontwikkelingen zijn toegevoegd aan het 
document.  Volgend jaar moet er een nieuw schoolplan worden geschreven. 
 
Het team geeft aan hoe de situatie in Oekraïne de leerlingen beïnvloedt en hoe het onderwijs aan 
vluchtelingen is georganiseerd in Aa en Hunze. Wij zijn als MR heel tevreden over hoe het team dit 
heeft opgepakt. 
 
De volgende MR vergadering is op maandag 13 juni 2022. 
 
De notulen van de MR zijn terug te lezen op de schoolwebsite onder 
Organisatie>Medezeggenschapsraad>Vergaderstukken 
 

Schoolzwemwedstrijd Aa en Hunze 

Dit jaar wordt op woensdagmiddag 18 mei in zwembad ‘Het Zwanemeer’ in Gieten de 
schoolzwemwedstrijd voor alle basisscholen uit de gemeente Aa en Hunze gehouden. 
De organisatie is in handen van ZZG de Boskikkers. 
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Verkeersactiviteiten 
In mei organiseren we een aantal praktische verkeersactiviteiten in het kader van het Drents 
Verkeersveiligheidslabel (DVL). 
De DVL-activiteiten worden financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Aa en Hunze en de 
provincie Drenthe. 
De groepen 3 + 4 + 5 krijgen les in het veilig oversteken op het zebrapad aan de Grolloërstraat. 
De groepen 6 + 7 krijgen les in het veilig fietsen door Rolde. 
 

Schoolreis groep 8 
Van 18 t/m 20 mei gaat groep 8 op schoolreis naar Ameland.  
We wensen alle kinderen en begeleiders een onvergetelijke schoolreis. 
 

Sportdag groep 1-4 
Op vrijdag 20 mei organiseren we voor groep 1-4 een sportdag. 
Nadere informatie volgt via Social Schools. 
 

Aanmelden voor GVO 2022-2023 

Woensdag 11 mei ontvangt u digitale én schriftelijke informatie over de aanmelding van de lessen 
Godsdienstige Vormingsonderwijs (GVO) voor de groepen 3 t/m 8 in het schooljaar 2022-2023. 
U kunt uw kind tot uiterlijk woensdag 18 mei schriftelijk (voorzien van handtekening) aanmelden 
voor de lessen GVO. Aanmelden na deze datum is NIET meer mogelijk. 
NB: Elk schooljaar dient u uw kind(eren) opnieuw aan te melden. 

 
Facultatief oudergesprek voor groep 8 
Op 20 en 21 april hebben de kinderen van groep 8a en 8b de Centrale Eindtoets IEP gemaakt. 
In de loop van mei verwachten we de uitslag. Als het resultaat van de Centrale Eindtoets hoger 
uitvalt dan het schooladvies is de school verplicht het schooladvies te heroverwegen. Als dit van 
toepassing is wordt hiervoor een facultatief oudercontactmoment voor de ouders van groep 8 
georganiseerd. Dit gesprek is alleen bedoeld voor ouders waarvan het resultaat van de Centrale 
Eindtoets IEP aanleiding is voor een gesprek. 
 

Plandag 2022-2023 
Op maandag 30 mei evalueert het team het schooljaar 2021-2022 en maakt het plannen voor het 
schooljaar 22-23. Alle kinderen zijn deze dag vrij en kunnen genieten van een lang 
Hemelvaartsweekend. 
 

Vrije dagen rest van het schooljaar 
26 en 27 mei Hemelvaartsweekend 

30 mei studiedag personeel – alle groepen vrij 

06 juni 2e Pinksterdag 

15 juli alle groepen om 12.00 uur vakantie 

16 juli t/m 28 augustus zomervakantie 

 

NieuwThies 
Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst: 
- Loopclinic – trainen voor de Run van Gieten 
- Run van Gieten – Jeugdlopen 
- Wandel4daagse in Rolde 
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Agenda 
25 april – 6 mei meivakantie 

ma 09 mei weer naar school 

ma 16 mei Leerlingenraad  

ma 16 mei gastles UBIE groep 3a en 4a 

di 17 mei voorstelling Blieb Blieb in de Boerhoorn voor gr. 4-5b, 5a en 6a 

wo 18 mei Rondje fietsen groep 6 en 7 

wo 18 mei schoolzwemwedstrijden Aa en Hunze  Zwanemeer in Gieten 

wo 18 mei – vr 20 mei schoolreis groep 8 naar Ameland 

vr 20 mei sportdag groep 1-4 

di 24 mei GMR-vergadering incl. RVT 

wo 25 mei over het zebrapad groep 3, 4 en 5 

do 26 mei en vr 27 mei Hemelvaartsdag – alle leerlingen vrij 

ma 30 mei Plandag 22-23: alle leerlingen vrij 

di 31 mei Mediales Blieb Blieb groep 5a, 4-5b en 6a 
 

 
Het team van de Jan Thiesschool  

wenst iedereen een hele fijne meivakantie  
 

 
 
 

 


