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Jan Thies Maandbulletin – Juni 2022
Nieuwe Thiessers
In mei verwelkomden we nieuwe Thiessers: Merel, Eva en Derek in de Stokstaartjesgroep (1c).
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool!

Nieuwe directeur
Geachte ouders/verzorgers,
Zoals u weet zal Henk Norbart per 1 augustus vertrekken als directeur van de Jan Thies school. Hij gaat zijn
kennis en ervaring op een andere PrimAH school inzetten.
In de afgelopen tijd is de Benoemings Advies Commissie (BAC) van de Jan Thies school druk bezig
geweest met het werven van een nieuwe directeur.
Ik vind het dan ook fijn dat ik u kan melden dat de BAC die in de persoon van Rogier Weersing heeft
gevonden. Rogier is op dit moment werkzaam op OBS de Bolder in Drachten. Rogier heeft aangegeven heel
blij te zijn dat hij de overstap gaat maken en wij denken in hem een enthousiaste en betrokken directeur te
krijgen. Uiteraard zal hij zich op een ander moment nader aan u voorstellen.
Rogier zal op 1 augustus starten als directeur zodat er een vloeiende overgang zal zijn in de directievoering
van de Jan Thies school.
Ik wil hierbij graag, mede namens de MR, Henk bedanken voor zijn inzet in de afgelopen jaren en Rogier
van harte welkom heten op de Jan Thies school en binnen stichting PrimAH.
Met vriendelijke groet
Jeroen Kleyberg
Directeur-bestuurder Stichting PrimAH

Plandag 2022-2023
Op maandag 30 mei evalueert het team het schooljaar 2021-2022 en maakt het plannen voor het
schooljaar 2022-2023. Alle kinderen zijn deze vrij en kunnen genieten van een lang Hemelvaartsweekend
van donderdag 26 t/m maandag 30 mei.

Impuls muzieklessen
Durk Dirkland verzorgt in juni weer muziekles.
01 juni: 6-7b, 7a, 8a en 8b
15 juni: 4a, 4-5b, 5a en 6a
29 juni: 1-2a, 1-2b, 1c, 3a en 3b
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Sportdag groep 1-4 zeer geslaagd!

De sportdag van groep 1-4 op 20 mei stond in het teken van bewegen en kennismaken met ‘nieuwe’
sporten en hun verenigingen. Er werden gastlessen verzorgd door verschillende verenigingen waar onder
de voetbal-, volleybal-, handbal- en gymnastiekvereniging. Daarnaast hebben ze dans- en kickboksles
gekregen van sportschool Daoud. We willen iedereen bedanken voor hun bijdrage aan deze zeer geslaagde
dag!

Schoolzwemwedstrijden in Gieten
Woensdag 18 mei hebben schoolzwemkampioenschappen van de gemeente Aa en Hunze plaatsgevonden.
Ook onze school was vertegenwoordigd met diverse zwemmers. Het was een mooie zwemdag!

Centrale Eindtoets
De kinderen van groep 8 hebben op maandag 23 mei de uitslag van de Centrale Eindtoets IEP mee naar huis
gekregen. Als de uitslag van de Eindtoets IEP hoger is dan het schooladvies, heroverweegt school het
schooladvies. Deze facultatieve gesprekken vinden plaats op woensdag 1 juni.

Oudercontactmoment 3 – Het Eindgesprek
Het Eindgesprek voor groep 1 t/m 7 vindt plaats op maandag 20, donderdag 23 en dinsdag 28 juni. Dit is
het 3e oudercontactmoment van het schooljaar. Intekenen via Social Schools mogelijk van 9 t/m 15 juni.
Het is de bedoeling dat alle ouders/verzorgers intekenen. Er is dit keer geen oudercontactmoment voor
groep 8.

Zomerfeest
Op woensdag 22 juni organiseren we het Zomerfeest. Op deze feestelijke dag wordt ook een sponsorloop
georganiseerd. In overleg met de Leerlingenraad is besloten de gehele opbrengst te doneren aan giro 555
Hulp van Oekraïne.

Schoolfotograaf
Op woensdag 8 juni komt de schoolfotograaf. U ontvangt een
paar weken na het fotograferen een persoonlijk wachtwoord
met code waarmee u via internet de schoolfoto's van uw kind
kunt bestellen. Bewaar deze code goed! Wellicht is het
verstandig om hier een foto van te maken, zodat de
inlogcode en het wachtwoord bewaard blijven als de
inlogflyer onverhoopt kwijtraakt. Wanneer u de schoolfoto’s
binnen 14 dagen bestelt, krijgt u bij een voordeel set van de
individuele foto de klassenfoto gratis. Ook kunt u via internet
andere formaten foto’s, canvas, verschillende soorten
plaatmateriaal, broodbakjes met naam en dergelijke
bestellen. Er wordt een individuele, een broertje/zusje en een groepsfoto gemaakt.
Het is niet mogelijk dat broertjes/zusjes die niet op school zitten mee op de foto gaan.
De bestelling, afhandeling en betaling verloopt via internet.
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Een tip van de fotograaf: door kleurrijke kleding te dragen komt de foto beter tot zijn recht.

Schooljaar 2022-2023
Dinsdag 31 mei wordt u via Social School geïnformeerd over de groepsverdeling van het nieuwe schooljaar.
We hebben dan twaalf groepen. Dat is één groep minder. Tijdens de Plandag 22-23 (maandag 30 mei)
bepalen we hoe de groepen worden vastgesteld. Duidelijk is in ieder geval dat er één of meerdere
wijzigingen gaan plaatsvinden. Dinsdag 31 mei wordt u daarover geïnformeerd.

Vakantierooster 2022-2023
Vakantie
Eerste dag
Laatste dag
Herfstvakantie
17-10-2022
21-10-2022
Kerstvakantie
26-12-2022
06-01-2023
Voorjaarsvakantie
27-02-2023
03-03-2023
Pasen
07-04-2023
10-04-2023
Meivakantie
24-04-2023
05-05-2023
Hemelvaart
18-05-2023
19-05-2023
Pinksteren
29-05-2023
29-05-2023
Zomervakantie
24-07-2023
01-09-2023
Zodra de margedagen in de MR zijn vastgesteld, wordt u daarover geïnformeerd.

Meisjes derde bij Drents kampioenschap schoolhandbal
De jongens en meisjes van de Jan Thiesschool hebben goed gepresteerd bij de schoolhandbaltoernooien.
Handbalvereniging Unitas begeleidt de kinderen tijdens het toernooi.
Zaterdag 14 mei waren eerst de voorrondes in de Boerhoorn. Beide teams stonden onder leiding van een
ervaren speler van Unitas. Met hun kennis en aanwijzingen lieten beide teams boeiend spel zien.
De meisjes behaalden in Rolde een knappe eerste plaats. Alle wedstrijden werden dik gewonnen en
hierdoor plaatsen zij zich rechtstreeks voor het Drents kampioenschap in Hoogeveen.
De jongens voerden in de voorrondes een spannende strijd en plaatsten zich ook voor de wedstrijden in
Hoogeveen.
In Hoogeveen waren de teams erg aan elkaar gewaagd. Iedereen kon van elkaar winnen en verliezen. De
meisjes behaalden een knappe derde plaats. Ook de jongens gingen met een beker naar huis, zij werden
vierde.

NieuwThies
-

GMR Nieuwsbrief mrt/apr 2022
GGD info tekenbeten
Wandel4daagse Rolde van 7-10 juni
Rolderconcert Aidan Mikdad op 29 mei
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Agenda
do 26 t/m ma 30 mei
ma 30 mei
wo 1 juni
ma 6 juni
di 7 juni
wo 8 juni
do 9 juni
do 9 t/m wo 15 juni
vr 10 juni
ma 13 juni
wo 15 juni
vr 17 juni
ma 20, do 23 en di 28 juni
di 21 juni
wo 22 juni
do 23 juni
ma 27 juni
wo 29 juni
wo 29 juni

Lang Hemelvaartweekend – alle groepen vrij
Plandag 2022-2023
Impuls muziekles gr 6-7b, 7a, 8a en 8b
2e Pinksterdag leerlingen vrij
Muziekles Blieb Blieb groep 5a, 4-5b en 6a
schoolfotograaf
GMR-vergadering
intekenen voor het Eindgesprek gr 1-7
project ‘dode hoek’ groep 8a en 8b
MR-vergadering
Impuls muziekles 4a, 4-5b, 5a en 6a
spreekuur jeugdverpleegkundige GGD
Eindgesprek groep 1-7
GVO-groep 6a excursie - Jacobuskerk
Zomerfeest
GVO-groep 6b excursie - Jacobuskerk
Oudervereniging vergadering
Impuls muziekles 1-2a + 1-2b + 1c + 3a + 3b
Leerlingenraad vergadering

Het team van de Jan Thiesschool
wenst u een heel fijn Hemelvaartweekend !
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