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Nieuwe Thiessers – okt./nov. 

Welkom Bent 4a, Haily 1b, Merijn 1a, 

Julian 1a en Ryan 1c. We wensen hen een 

fijne en leerzame tijd bij ons op school! 

Agenda 

02 nov. Leerlingenraad 2 

7 nov. ALV 

10 nov. Lampionnentocht  

22 nov. Voortgangsgesprekken  

24 nov.  Voortgangsgesprekken (behalve 

groep 5/6b) 

28 nov. 2e MR-vergadering 

28 nov.  Groep 5/6b 

voortgangsgesprekken 

29 nov. Thies Nieuws november 

30 nov.  Voortgangsgesprekken  
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Nieuwe huisstijl maandbulletin 

Vanaf deze maand is de huisstijl van het 

maandbulletin aangepast. De onderdelen 

blijven hetzelfde, alleen de naam is 

veranderd.  

_________________________

Nieuws vanuit de 

Medezeggenschapsraad (MR) 

Afgelopen 19 september heeft de MR 

kennisgemaakt met de nieuwe directeur.   

Het was een mooi moment om samen 

terug te blikken op de afgelopen periode, 

welke activiteiten zijn er van de agenda 

verdwenen? Hoe gaan de schoolreizen? Is 

het zinvol om zaken als de LOT-controle en 

de inloopavond weer op te pakken?   

Maar vooral om te kijken naar de toekomst 

en hoe we die met elkaar gaan 

vormgeven.   

In januari – tijdens de studiedag- 

doorloopt het team een missie-visie traject 

gevolgd door een interne audit. De 

bevindingen hieruit, aangevuld met de 

verbeterpunten uit de ouderenquête, 

zullen de basis leggen voor het nieuwe 

schoolplan 2023-2027.  

De MR heeft alle vertrouwen in een goede 

samenwerking om gezamenlijk de visie 

voor onze school te moderniseren.  

_________________________ 

Verkeerssituatie Grolloërstraat  

Eén van onze leerlingen was betrokken bij 

een gevaarlijke verkeerssituatie aan de 

oversteek op de Grolloërstraat.  

N.a.v. dit incident is er contact geweest 

met de gemeente. De werkgroep verkeer 



 

 
 

op de Jan Thies zal deze informatie 

bespreken en kijken wat evt. 

vervolgstappen kunnen zijn.  

Mocht u ook dergelijke gevaarlijke situaties 

de  komende periode meemaken, horen 

we dit graag, zodat we dit aan de 

werkgroep verkeer en de gemeente door 

kunnen geven. 

__________________________

Schoolreizen 2022-2023 

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.  

_________________________

Gezamenlijke factuur school en 

Oudervereniging 

Na de algemene ledenvergadering (ALV op 

7 nov.) ontvangt u een gezamenlijke 

factuur van school en de oudervereniging. 

Waar worden de gelden voor gebruikt?  

De gelden worden o.a. gebruikt voor: het 

Sinterklaasfeest op school, voor 

kerstactiviteiten, het zomerfeest, de 

sportdagen en andere festiviteiten.   

__________________________

Social Schools 

HERINNERING toestemming gebruik 

foto's/video’s. Helaas heeft nog niet 

iedereen alle vragen m.b.t. toestemming 

gebruik foto’s/video’s ingevuld.  

Wanneer u niets invult, gaan we er vanuit 

dat u nergens toestemming voor geeft en 

mag uw kind bv. ook niet op de schoolfoto. 

Dit is vaak niet de bedoeling, we zouden 

het dus op prijs stellen als u uw 

voorkeuren invult. U kunt de 

toestemmingen invullen onder 

“Administratie” onder uw account. Dit 

werkt ook in de App van Social Schools!  

 

Mocht u nog vragen hebben kunt altijd 

even binnenlopen en helpen we u graag. 

   

Met vriendelijke groet,  

   

Annemiek Opten  

Stichting PrimAH  

 

 

 



 

 
 

_________________________

Voortgangsgesprekken 

november 

Tussen 8 en 15 november kunt u zich via 

Social Schools inschrijven voor de 

voortgangsgesprekken van november. De 

gesprekken vinden plaats op: 22, 24 en 30 

november. Groep 5/6b heeft niet op 24, 

maar op 28 november de gesprekken. 

_________________________

Verlofaanvragen en 

leerplichtambtenaar 

Afgelopen maand zijn de 

leerplichtambtenaren van de gemeente 

langs geweest. Eén van de gesprekspunten 

was het luxeverzuim, dit zijn de dagen 

voor een vakantie waarbij gezinnen eerder 

op vakantie gaan en hun kind die dag 

afmelden/ziek melden. Dit laatste is niet 

toegestaan.   

Mocht het zo zijn dat u vanwege uw werk 

of een jubileum een verlof aan wilt vragen 

kan dit, denk daarbij wel aan de termijn. 

Officieel dient u minimaal zes weken van 

tevoren het verlof aan te vragen, dit kunt 

u doen via Social Schools.   

De leerplichtambtenaar controleert dit jaar 

extra op luxeverzuim, dit houdt in dat ze 

op een vrijdag voor één van de 

schoolvakanties op school is en controleert 

of de leerlingen die afwezig zijn ook ziek 

zijn of niet. 

 

 

__________________________

LOT na vakanties  

We willen graag dat de leerlingen na elke 

vakantie worden gecontroleerd op neten 

en luizen, zodat we er op tijd bij zijn. 

Tijdens het eerste overleg met de nieuwe 

groepsouders is dit besproken. Zij pakken 

dit op voor hun groep.  

_________________________

Vanuit de Oudervereniging (OV) 

In de bijlage vindt u een overzicht van de 

groepsouders van dit schooljaar. We 

vinden het fijn dat er weer (nieuwe) 

groepsouders zijn. We wensen hen een 

goed schooljaar toe! 

WhatsAppgroepen ouders 

Vanaf dit schooljaar gaan we werken met 

WhatsAppgroepen per groep. 

Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden 

via het formulier dat hun kind vandaag 

meekrijgt. We vragen u deze in te vullen 

en in te leveren op school, graag uiterlijk 

27 oktober. Hieronder vindt u de 

afspraken.  

Afspraken WhatsAppgroepen 

• De groepsouder kan – soms i.s.m. 

met de groepsleerkracht(en)- 

WhatsApp inzetten voor 

communicatie met de ouders.  

• De WhatsAppgroep is vrijwillig. 

• De WhatsAppgroep is bedoeld voor 

snelle actie, als er bv. een rijder op 

het laatste moment uitvalt. Ook is 

het in tijd van nood handig, omdat 

in het verleden - bv. bij code rood - 

veel ouderportalen overbezet waren 

en niet functioneerden.  



 

 
 

• De leerkracht neemt niet deel aan 

de WhatsAppgroep. 

• De groepsouders zijn beheerder van 

de WhatsAppgroep. 

• Tot slot is het niet de bedoeling om 

op de groepsapp discussies te 

voeren.  

_________________________

GGD op school 

Op 31 oktober en 21 november is de GGD 

op school voor de screening van leerlingen 

van groep 2. Betreffende ouders 

ontvangen hierover nog bericht van de 

GGD. 

_________________________

Kinderdisco RAS 

In de bijlage kan de flyer van RAS niet 

meegestuurd worden. Op onze website 

kunt u de flyer vinden onder het kopje 

“Laatste nieuws.” 

__________________________

Fietscontrole groepen 3 t/m 8 

Op dinsdag 1 november vindt de jaarlijkse 

fietscontrole plaats. In de bijlage vindt u 

een flyer, zodat u weet waarop gelet 

wordt.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Team OBS Jan Thies 

 

 

 

 


