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Jan Thies Maandbulletin – juli 2022 
 
 

Nieuwe Thiessers 
In juni verwelkomden we nieuwe Thiessers: Noah-Lee, Lieke en Luca in de Stokstaartjesgroep (1c).  
Welkom allemaal! We wensen jullie een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

 
Afscheid 
Aan het einde van het schooljaar nemen we niet alleen afscheid van de leerlingen van groep 8, een enkele 
leerling die naar een andere school gaat, maar ook van vier personeelsleden: Cheryl ter Voort (naar obs J. 
Emmens), Geke Jagt (naar obs De Drift), Angela van Heiningen (naar obs Anloo) en Henk Norbart (naar obs 
J. Emmens en Bureau Meesterschap). 
We wensen alle kinderen een heel fijne en leerzame tijd op hun nieuwe school en danken alle collega’s 
voor hun inzet voor de Jan Thiesschool. We wensen hen ontzetten veel werkplezier op de nieuwe werkplek. 
 

Een mooie tijd 
Ruim veertien jaar ben ik de directeur van de Jan Thiesschool geweest. Een tijd die is omgevlogen. 
Met ontzettend veel plezier kijk ik terug op een mooie tijd, waarin we samen met het team en ouders ons 
best hebben we gedaan om van de Jan Thiesschool een fijne onderwijsplek voor de kinderen te maken. 
Ik dank iedereen voor de fijne samenwerking. 
In het nieuwe schooljaar gaat de ontwikkeling van de school verder onder leiding van Rogier Weersing. 
Ik wens hem ontzettend veel werkplezier! 
 
Vriendelijke groet, 
Henk Norbart 
 

Even voorstellen 
Beste ouders, verzorgers en leerlingen,  
 
Na zomervakantie start ik als directeur op de Jan Thies, daarom wil ik me graag 
aan u voorstellen. Ik ben Rogier Weersing ik ben geboren in Groningen en 
opgegroeid in Noord-Drenthe. Ik ben getrouwd met José, vader van Tim en Sanne 
en samen wonen we in Haren. In mijn vrije tijd sport ik graag (gravelbike en 
hardlopen).  
 
Vanaf 1999 heb ik op verschillende scholen in de stad Groningen, de gemeente 
Tynaarlo en Drachten gewerkt. Eerst als groepsleerkracht en vanaf 2013 als 
leidinggevende.  
 
Ik heb zin om na de vakantie op de Jan Thies te starten! Voor nu wens ik jullie 
alvast een hele fijne vakantie. 
 

 

 

Jan Thiesschool 
Menso Altinglaan 4 
9451 KE  Rolde 
(0592)  24 13 03 
E-mail:    janthies@primah.org 
Website: www.janthiesschool.nl 
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Impuls muzieklessen 
Durk Dirkland verzorgt in juli de laatste muzieklessen van dit schooljaar. 
06 juli: groep 6-7b, 7a, 8a en 8b 
13 juli: groep 4a, 4-5b, 5a en 6a  
En geweldig nieuws! We krijgen een tweede financiële bijdrage uit de 'erfenis' van Euterpe (opgeheven 
fanfare Rolde). Dit is geoormerkt geld en bestemd voor het muziekonderwijs op onze school. Daarmee 
kunnen we Durk voor nog een schooljaar vastleggen om muzieklessen te geven in alle groepen! 

 
Zomerfeest groot succes! 
Woensdag 22 juni vond het Zomerfeest plaats. Het was nog even spannend of het door kon gaan vanwege 
een tekort aan ouderhulp. Gelukkig kwam er na herhaalde oproepen toch nog genoeg hulp van ouders om 
deze mooie dag mogelijk te maken. Dank daarvoor! Het was een zeer geslaagde dag. Het mooie weer was 
een extra cadeautje. De leerlingen hebben genoten van de heerlijke pannenkoeken die door verschillende 
ouders zijn gebakken. Hartelijk dank voor jullie bijdrage! 
 
Tijdens de sponsorloop hebben de leerlingen geld ingezameld voor giro 555 Samen in actie voor Oekraïne. 
Zodra de opbrengst bekend is, wordt u daar via Social Schools over geïnformeerd.   
 

Gevonden voorwerpen kijkdag 
De bak met gevonden voorwerpen puilt weer uit. Daarom organiseren we op vrijdag 8 juli tussen 13.00-
14.15 uur een kijkmoment en worden alle spullen uitgestald. 
Hopelijk gaan alle spullen weer mee terug naar huis! 

 
Schoolplein ‘pimpen’ 
Vanuit de Leerlingenraad is dit schooljaar de vraag gekomen of de schoolpleinspellen opgefrist konden 
worden, met als doel ze weer goed zichtbaar te maken zodat ze weer dagelijks gebruikt kunnen worden.  
We hebben onderzocht wat nodig was om dit te doen en kwamen tot de conclusie dat de beste oplossing 
was de oude ‘stickers’ te verwijderen, de tegels grondig te reinigen (en enkelen zelfs om te draaien) en de 
‘nieuwe’ spellen met betonverf aan te brengen.  
We hebben via Social Schools een oproep gedaan en 7 
creatieve ouders bereid gevonden hier een belangrijke 
bijdrage aan te leveren: namelijk het verven van de 
spellen. Ook Jeffrey, één van onze conciërges, heeft 
een grote rol in de voorbereiding gehad.  
Namens het hele team en alle leerlingen van de school:    
 

Afscheidsrituelen groep 8  
Aan het einde van het schooljaar verlaten 39 leerlingen de Jan Thiesschool, omdat zij uitstromen naar het 
voortgezet onderwijs. Dit laten we niet onopgemerkt voorbijgaan. We organiseren een aantal  
afscheidsrituelen waaronder de film, een High Tea en de rode loper. Zie voor de data de agenda in het 
maandbulletin.   
 

High Tea 
Woensdagmiddag 13 juli van 15.00 – 16.00 uur organiseert het team een High Tea voor de leerlingen die 
uitstromen naar het voortgezet onderwijs. Tijdens deze middag neemt het team alvast afscheid van de 
leerlingen. Naast officiële momenten en een muzikaal optreden is er ruimte voor het nuttigen van heerlijke 
hapjes. 

 
De film 
De groepen 8 hebben voor hun afscheid een film gemaakt. De première van deze film vindt plaats op 
woensdagavond 13 juli van 19.00 – 21.30 uur in de Boerhoorn. Hiervoor zijn alle leerlingen van groep 8, 
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hun ouders/verzorgers en alle leerkrachten uitgenodigd.  
De groepen 1 t/m 7 bekijken de film op donderdag 14 juli op school.  
  

Over de rode loper 
Op vrijdag 15 juli om 11.30 uur zwaaien we alle kinderen en personeelsleden uit die onze school gaan 
verlaten. Dat betekent dat we afscheid nemen van alle leerlingen die uitstromen naar het voortgezet 
onderwijs, leerlingen die na de zomervakantie op een andere school starten en de personeelsleden Cheryl 
ter Voort, Geke Jagt, Angela van Heiningen en Henk Norbart. 
 

Kennismaken nieuwe leerlingen groep 1-2 
Het komende schooljaar verwelkomen we weer veel nieuwe kinderen in groep 1-2. Zij komen allemaal op 
woensdag 6 juli om 14.30 uur kennismaken. 

 
Kennismaken nieuwe leerlingen, leerkracht(en) en lokaal  
Op woensdag 13 juli maken alle kinderen die al op school zitten kennis met hun nieuwe leerkracht in het 
nieuwe lokaal en met wellicht nieuwe kinderen in de groep. 
De kinderen die na de zomervakantie van een andere school nieuw in de groepen 3 t/m 8 komen, zullen 
deze hele ochtend aanwezig zijn. 
 

Interne verhuizing 
Vrijdagochtend 15 juli start een grote interne verhuizing, want een aantal leerjaren gaan naar een ander 
lokaal. 
 

Lokaalverdeling 
De lokaalverdeling voor het schooljaar 22-23 staat vrijdag 8 juli op onze website onder 
Informatie > P > Plattegrond & lokaalverdeling. 
 

Alle groepen vrijdagmiddag 15 juli vrij 
Vrijdag 15 juli om 12.00 uur start de zomervakantie. Alle kinderen zijn dan vrij. 
 

Zomervakantie 
De zomervakantie is van 16 juli t/m 28 augustus. 
Maandag 29 augustus worden alle kinderen weer op school verwacht. 
 

Bereikbaarheid school tijdens de zomervakantie 
In de eerste en laatste week van de zomervakantie is de school voor calamiteiten telefonisch 
bereikbaar op 0592 – 241303. De telefoon is dan doorgeschakeld. 
 

Start schooljaar 2022-2023 

We hopen heel erg dat we schooljaar 2022-2023 zonder coronabeperkingen kunnen starten. 
Ook in het schooljaar nieuwe schooljaar gaan we elke schooldag 10 minuten langer naar school. De 
schooldag begint om 08.25 uur en eindigt om 14.05 uur. Mocht de situatie daar aanleiding voor geven en 
moeten we ons onderwijs i.v.m. coronamaatregelen aanpassen, dan wordt u daar in de laatste 
vakantieweek via Social Schools over geïnformeerd. 

 
Nieuws van de Medezeggenschapsraad 
Afgelopen 13 juni is de MR vergadering meegenomen over het voorgenomen besluit, om vanaf komend 
schooljaar toch de schoolreizen weer aan het einde van het schooljaar te laten plaatsvinden. Vanuit de MR 
is gevraagd om met aandacht te kijken hoe dit uitpakt voor de combinatiegroepen, dit om te voorkomen 
dat kinderen tweemaal achtereen dezelfde bestemming hebben. 



4 

 

 
Uit de ouderpeiling bleek dat ouders de communicatie over hun kind(eren), de klas en de school erg 
belangrijk vinden. Het concrete voorstel van het team is om de contactmomenten beter te verspreiden (er 
zit nu relatief weinig contact tussen de oudergesprekken en de rapporten) over het schooljaar. Het rapport 
wordt dan ook gezien als een informatiemoment.  Het START gesprek heeft een belangrijke functie als 
kennismakingsgesprek. Daarnaast zal er regelmatiger op klas niveau een “update” via Social Schools 
komen. 
 
Vanwege krapte op de arbeidsmarkt blijkt het heel lastig om vervanging te organiseren. Dit blijft een punt 
van zorgen vanuit het team.  
 
Ook zijn veel evenementen op school afhankelijk van ouderhulp. Het team merkt dat het lastiger is om 
daarvoor mensen te vinden. Gelukkig kon het zomerfeest, wat erg geslaagd was, wel doorgaan. 
 
Onze notulist Lisette heeft na een paar jaar notuleren aangegeven te gaan stoppen. We bedanken haar 
voor haar inzet! 

Ben je nieuwsgierig naar wat nog meer besproken is, lees dan de notulen van de MR terug op de 
schoolwebsite onder Organisatie>Medezeggenschapsraad>Vergaderstukken. 
Heb jij een fantastisch verbeterpunt of een mooie ingeving ten aanzien van school, benader dan 1 van de 
MR leden! 
 

Jan Thiesschool naar NK-schoolhandbal gemengd.  
Tijdens het Drents kampioenschap hebben de leerlingen van onze 
school zich geplaatst voor het NK-schoolhandbal gemengd.  
Op zaterdag 11 juni streden ze om de Nederlandse titel in Arnhem. 
Ze hebben twee keer verloren, 1 keer gelijk gespeeld en de laatste 
wedstrijd gewonnen en dat resulteerde in een mooie 7e plaats. 
Daar zijn wij als school super trots op! 
 
 
 

 
 
NieuwThies 
Op onze website onder NIEUWS is de volgende informatie geplaatst: 
- Veilig Verkeer Nederland - Zomerchallenge 
 

Agenda 
 

vr 01 juli Olympische sportdag groepen 5 en 6 

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

wo 06 juli kennismaken nieuwe leerlingen groepen 1-2 

do 07 juli  2e rapport gaat mee naar huis 

vr 08 juli kijkmoment gevonden voorwerpen 

wo 13 juli Impuls muzieklessen gr 4a + 4-5b + 5a + 6a 

wo 13 juli leerlingen maken kennis met hun nieuwe leerkracht in hun ‘nieuwe’ lokaal 

wo 13 juli High Tea groep 8  

wo 13 juli film groep 8 voor groep 8 en ouders 

do 14 juli film groep 8 voor groep 1-2 t/m 7 

vr 15 juli over de rode loper groep 8 

vr 15 juli 12.00 uur zomervakantie 
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Het team van de Jan Thiesschool 

wenst iedereen een 

 

 
 
 
 


