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Jan Thiesschool 
Menso Altinglaan 4 
9451 KE Rolde 
(0592) 241303 
 
e-mail: janthies@primah.org 
Website: www.janthiesschool.nl 

 
Jan Thies Maandbulletin – september 2022 
 
 

Agenda komende periode 
27 sept Maandbulletin september 

28 sept Start gesprekken gr. 1-8 

3 okt  Eerste OV-vergadering 

10 okt  ICO-activiteit groep 5a, 5-6b en 6a 

11 okt  ICO-activiteit groep 5-6b 

13 okt  ICO-activiteit groep 5a en 6a 

17 -21 okt  Herfstvakantie  
25 okt  Maandbulletin oktober  

 

___________________________________________________________________________
Nieuwe Thiessers 

In oktober starten de volgende leerlingen bij ons op school: 
Jaxx, Vive en Bent. We wensen hen een fijne en leerzame tijd op de Jan Thiesschool! 

___________________________________________________________________________
Ontruimingsoefening 
Tijdens crisessituaties is het belangrijk de school veilig en vlot te verlaten. Dat wordt met alle kinderen 
geoefend. Op woensdag 8 september zou een ontruimingsoefening plaatsvinden, maar vanwege het 
slechte weer ging dat niet door. Na het volgende teamoverleg wordt een nieuwe datum geprikt. 

___________________________________________________________________________
Uitslag verkiezingen Leerlingenraad 
Onze school heeft een Leerlingenraad met daarin een vertegenwoordiging van de groepen 4-5 t/m 8. 
Elke groep levert twee afgevaardigden. Vrijdag 9 september vonden de verkiezingen voor de 
Leerlingenraad plaats. Hieronder vindt u de uitslag van de verkiezingen:  
De leerlingenraad bestaat dit jaar uit: 
5-6b: Dex en Colin. 
6a: Lieke W. en Elsa. 
7a: Gerben en Elouise. 
7-8b: Rheia en Sophie. 
8a: Veerle en Noo Dee. 
 
De Medezeggenschapsraad vindt de Leerlingenraad ook belangrijk en geeft de leden elk jaar een 
mooie vergadermap en pen. PS De vorige Leerlingenraad stond in De Schakel zie: 
https://www.schakel.info/nieuws/algemeen/50521/film-tegenstellingen-goed-ontvangen#p=8 
 
 
 
 

mailto:janthies@primah.org
https://www.schakel.info/nieuws/algemeen/50521/film-tegenstellingen-goed-ontvangen#p=8


2 
 

___________________________________________________________________________
Schoolreizen 22-23 OBS Jan Thies 
Het afgelopen jaar merkten we dat de hoogte van de schoolreisgelden niet meer voldoende was. Dit 
betekent dat de gelden dit jaar verhoogd moeten worden. De nieuwe bedragen vindt u hieronder: 
Schoolreisgelden vanaf 2022-2023 
Groepen 1 en 2: €30,- 
Groepen 3 t/m 5: €35,- 
Groep 6: €55,- 
Groep 7: €85,- 
Groep 8: €110,-  
Wanneer gaat de groepen op schoolreis? 
Groep 1 en 2: 12 mei naar de Berenkuil in Grolloo. 
Groep 3a: 12 mei naar Drouwenerzand. 
Groep 3/4b en 4a: 23 mei naar Duinenzathe. 
Groep 5a: 17 mei naar Hellendoorn. 
Groep 5/6b en 6a: 30 en 31 mei naar Breeland. 
Groep 7a: 31 mei t/m 2 juni naar Roderesch. 
Groep 7/8b en 8a: 15 t/m 17 mei naar Ameland. 
__________________________________________________________________________________
LOT na herfstvakantie 
We willen heel graag dat de leerlingen na elke vakantie worden gecontroleerd op neten en luizen, 
zodat we er op tijd bij zijn. Annemiek verstuurt binnenkort een oproep voor het LOT, zodat ouders zich 
op kunnen geven. 

___________________________________________________________________________ 

Schoolontwikkeling Jan Thies 
Op 13 september had het team een studiedag. Wat hebben we gedaan? Tijdens de studiedag stonden 
een aantal onderwerpen vanuit ons schooljaarplan op de agenda, te weten: uitzoeken/bespreken van 
een nieuwe rekenmethode, de executieve functies (EF), bewegend leren en begrijpend 
luisteren/lezen.  
 
Naast deze onderwerpen stond OP2 (zicht op ontwikkeling en begeleiding) op het programma. Eén 
van de onderdelen van OP2 is het monitoren en analyseren van de toetsen die eind vorig schooljaar 
zijn afgenomen. Wat ging goed? Wat kan beter? Wat betekent dit voor ons onderwijsaanbod? Enz.   
 
De komende periode gaan we als team kijken wat we in ons nieuwe schoolplan (meerjarenplanning) 
voor de periode 2023 – 2027 willen opnemen. We zullen u hierover regelmatig informeren, zodat u 
weet waar we op de Jan Thies mee bezig zijn. 
__________________________________________________________________________________

Personele bezetting groep 5a en groep 5/6b 
Groep 5a 
Na de herfstvakantie verandert de bezetting in groep 5a. Wat verandert er? 
Op maandag t/m woensdag staat juf Jannita dan voor de groep en op donderdag en vrijdag zal juf 
Leonie voor de groep staan. Dit betekent dat juf Esther andere dagen bij ons op school gaat werken. 
Zij zal op dinsdag en woensdag extra ingezet worden voor de werkdrukmiddelen en de zorg.  
Groep 5/6 
Na de herfstvakantie vervangt juf Esther op donderdag juf Anne in groep 5/6b, want juf Anne neemt 
na de herfstvakantie ouderschapsverlof op.  
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__________________________________________________________________________________

Start EF na 6 oktober 
Binnen De Jan Thies willen we aan de executieve functies van onze leerlingen werken. Hierbij houden 
we rekening met het niveau van de groep en leeftijd van de leerlingen. Vanaf 6 oktober starten we 
hiermee in alle groepen. 
__________________________________________________________________________________
Schoolreizen groep 7a en 7b 
Aan het eind van het schooljaar vinden de schoolkampen van groep 7a en 7/8b plaats. Als team 
hebben we eind vorig schooljaar afgesproken dat bij een combinatiegroep de jongste groep meegaat 
met de oudste groep. Dat houdt in dat groep 7a dit schooljaar naar Roderesch gaat en groep 7b 
meegaat met groep 8.  
Schoolreizen Jan Thies algemeen 
Binnenkort bespreken we in het team de bestemmingen e.d. van de schoolreizen en komt ook aan de 
orde wat de bestemming voor het schoolkamp van groep 8 in het schooljaar 2023-2024 zal zijn. 
De uitkomsten van dit teamoverleg worden eerst in de MR besproken en daarna worden de andere 
ouders geïnformeerd.  
__________________________________________________________________________________
Levelwerk & Levelspel 
Op de Jan Thiesschool vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen een aanbod krijgen wat bij het kind 
past. De ene leerling heeft meer uitleg nodig, een andere leerling leert sneller en makkelijker. Voor de 
laatste groep leerlingen is het belangrijk dat zij "leren te leren." Deze groep kinderen gaat snel door de 
basisstof heen en leert eigenlijk niet om te gaan met moeilijke lesstof, vragen te stellen en door te 
zetten als iets moeilijk is.  
 
Daarom is het belangrijk dat zij een aanbod krijgen waarbij zij leren te leren. Het basisaanbod wordt in 
compacte vorm aangeboden aan deze leerlingen. Ook worden bijv. niet alle herhalingsopgaven 
gemaakt. Zij gaan op dat moment aan de slag met verdieping. Voor rekenen is dat Speurwerk, onze 
taal –en spellingmethode (Staal) heeft ook een pluslijn die ingezet kan worden voor leerlingen die dit 
nodig hebben.   
 
Hebben de leerlingen hier niet voldoende aan 
dan is er een aanbod van Levelwerk.   
Voor groep 1 en 2 gebruiken wij Levelspel. Bij 
Levelspel leren de kleuters om te oefenen met 
doorzetten en tegenslag. Door deze spellen 
leren zij in de breedte en diepte. Deze spellen 
gaan van makkelijk naar moeilijk. De oplossing is 
niet zomaar voor handen, maar vraagt van 
kinderen doorzettingsvermogen en niet snel 
opgeven als het niet lukt.   
 
Vanaf groep 3 zetten wij Levelwerk in. De 
kinderen hebben een map met daarin 
werkboekjes die los van de methode staan. 
Levelwerk biedt materiaal op het gebied van 
taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie. Er is 
aandacht voor het ontwikkelen van de executieve functies en het ontwikkelen van vaardigheden om 
het eigen denken en handelen te organiseren, te sturen en controleren.  
 
Op De Jan Thies verzorgt juf Hilde de ondersteuning aan de leerlingen die deze extra ondersteuning 
nodig hebben, daarnaast adviseert ze de leerkrachten. 
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__________________________________________________________________________________
AMV-lessen 
In de bijlage vindt u meer informatie over de AMV-lessen die binnenkort weer starten na schooltijd. 
__________________________________________________________________________________
Kinderboekenweek 2022 
In de bijlage vindt u ook een flyer over de Kinderboekenweek. 
 
 
 


