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Nieuwe Thiessers – nov./dec. 

Welkom: Rensley (1a), Sem (1b), Noud 

1a), Lotte (1b) en Baheer (2c). We wensen 

hen een fijne en leerzame tijd bij ons op 

school! 

Agenda 

29 nov. Thies Nieuws november 

30 nov.  Voortgangsgesprekken 

5 dec.  Sinterklaasfeest 

7 dec.  Leerlingenraad 3 

20 dec. Thies Nieuws december 

21 dec.  Kerstdiner op school  

22 dec. “Foute Kersttruiendag” 

23 dec. Kerstviering in de kerk, de 

leerlingen zijn om 12.00 uur vrij 
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_________________________

Nieuws vanuit de MR 

Dit keer is er geen nieuws vanuit de MR.  

_________________________

Nieuws vanuit de OV 

Op maandag 7 november was de jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering (ALV) van de 

Oudervereniging (OV). Op die avond liet de 

OV zien wat de OV vorig schooljaar had 

gedaan en met welke begroting dit 

schooljaar wordt gewerkt. De opkomst 

tijdens de ALV was redelijk, maar dit kan 

beter. De OV is aan het kijken hoe de 

opkomst volgend jaar kan worden 

verbeterd. 

De documenten zoals: de begroting, het 

jaarverslag en de notulen van de ALV kunt 

op onze website 

(https://janthiesschool.nl/) vinden: 

organisatie > OV > ALV. 

__________________________

Betaling schoolgelden 

Meerdere ouders hebben inmiddels het 

schoolgeld en het schoolreisgeld 

overgemaakt, fijn. Zo kunnen we de eerste 

voorschotten betalen voor de 

schoolkampen en de activiteiten in 

december bekostigen.  

We begrijpen dat het dit jaar voor 

sommige ouders lastiger is om de 

schoolgelden te betalen. Mocht u hier 

moeite mee hebben kunt u contact 

opnemen met school. Er zijn namelijk 

mogelijkheden om het bijv. verspreid te 

betalen. 

https://janthiesschool.nl/


 

 
 

_________________________

Mededelingen 5 december  

Komende maandag brengen Sint en zijn 

Pieten uiteraard ook een bezoek aan onze 

school.  

De kinderen moeten die dag om 8.25 uur 

op school zijn en verzamelen zich op het 

plein bij hun eigen meester of juf. Om 8.30 

uur vertrekken wij vervolgens naar de 

Nijlanderstraat.  

De kinderen hoeven a.s. maandag geen 

fruit mee, maar wel een lunch. Ze mogen 

verkleed komen als Sint of Piet.  

Surprises? 

De leerlingen van groep 5 t/m 8 brengen 

hun surprise voor 8.25 uur naar hun 

lokaal. 

Afscheid.. 

Na vele jaren nemen we op 5 december 

afscheid van iemand die vele (!) jaren voor 

een fantastisch Sinterklaasfeest heeft 

gezorgd. Hij stond vele 

Sinterklaasvieringen in het middelpunt van 

de belangstelling en vertolkte die rol met 

verve.. Maandag is hij kort even bij de 

intocht. 

_________________________ 

Reactie gemeente op 

verkeerssituatie  

We willen alle ouders bedanken die na het 

laatste Thies Nieuws hebben gemaild 

n.a.v. de verkeerssituatie in het dorp. De 

gemeente neemt aan het begin van het 

nieuwe jaar contact op met de werkgroep 

(verkeersouders), om te kijken wat er 

speelt en wat er beter kan. We houden u 

op de hoogte. 

__________________________

Klassenbezoeken nov./dec. 

Als team zijn we jaarlijks bezig om de 

kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren 

en door te ontwikkelen. Dit doen we door 

het volgen van (team)scholing en het met 

en van elkaar leren.  

 

Naast scholing worden klassen – en 

flitsbezoeken afgenomen om te kijken hoe 

er les wordt gegeven. Deze week is een 

start gemaakt met de klassenbezoeken.  

 

Tijdens het klassenbezoek geeft de 

groepsleerkracht een instructieles waarna 

de verwerking volgt.  

Waar wordt o.a. opgelet? Op het didactisch 

en pedagogisch handelen van de 

leerkracht, de sfeer in de groep, de 

betrokkenheid van de leerlingen enz.   

Flitsbezoeken  

Naast de klassenbezoeken nemen we 

flitsbezoeken af. Flitsbezoeken zijn korte 

onaangekondigde lesbezoeken en geven – 

samen met het klassenbezoek- een goed 

beeld van de onderwijskwaliteit van het 

team.  

 

 

 

__________________________ 

Voorzitter Leerlingenraad  



 

 
 

Er is een voorzitter voor de Leerlingenraad 

gekozen. Na een zeer spannende strijd is 

Veerle uit groep 8a 

gekozen tot 

voorzitter van de 

Leerlingenraad. 

  

Waarom hebben we 

een Leerlingenraad 

en hoe werkt het? 

 

De Leerlingenraad vertegenwoordigt de 

belangen van alle leerlingen van school. De 

groepen 5 t/m 8 vaardigen elk twee 

leerlingen af.  

Het doel van de Leerlingenraad is de 

leerlingen meer te betrekken bij school, 

met hen te spreken i.p.v. over hen, 

verantwoordelijkheid te geven en te leren 

hoe een democratie werkt. 

Mogelijke gespreksonderwerpen kunnen 

zijn: de organisatie en inhoud van de 

schoolactiviteiten, aankoop van speelgoed 

en/of speeltoestellen, punten uit de 

groepen enz. 

De groepen 1 t/m 4 worden door een 

hogere groep vertegenwoordigd, de 

zogenaamde partnergroep. Zodra er 

gespreksonderwerpen van de groepen 1 

t/m 4 zijn, wordt dit bij de partnergroep 

gemeld en zal zij het punt inbrengen in de 

Leerlingenraad. Ook de terugkoppeling 

wordt door de partnergroep geregeld. 

De vergaderingen vinden zes keer plaats 

en staan onder leiding van de directeur. De 

Medezeggenschapsraad ondersteunt de 

Leerlingenraad financieel en stelt voor elk 

lid een vergadermap en een pen 

beschikbaar. 

__________________________

Schoolmateriaal 

Soms komt het voor dat een pen of ander 

materiaal kapotgaat. Wanneer dit per 

ongeluk gebeurt is het geen probleem, 

maar gebeurt het vaker en is er opzet in 

het spel is het een ander verhaal.  

Op school krijgen de leerlingen in groep 3 

een etui, puntenslijper, liniaal en 

schrijfgerei. Indien noodzakelijk wordt de 

pen in groep 6 vervangen en krijgen de 

leerlingen een nieuw etui. Bij normaal 

gebruik gaan de materialen vele jaren mee 

en worden ze vervangen als dit nodig is. 

Mocht blijken dat leerlingen onzorgvuldig 

met het schoolmateriaal omgaan waardoor 

het moet worden vervangen, dan wordt 

een bijdrage in de kosten gevraagd.   

 

__________________________

Communicatie afspraken Jan 

Thies 

Vorig schooljaar hebben we met het team 
afspraken gemaakt over de communicatie 
en informatievoorziening naar ouders. Het 

is niet alleen leuk om te zien of te lezen 
wat u kind doet op school. Onderzoek 

heeft uitgewezen dat het voor de 
ontwikkeling van kinderen belangrijk is dat 

ouders op de hoogte zijn van wat hun 
kind(eren) op school doen. Hieronder vindt 
u onze afspraken. 

 



 

 
 

Groep 1-2  

Tijdens het thema stuurt de 
groepsleerkracht twee keer een 
fotoverslag. Verder wordt een kort verslag 

gestuurd over wat er die periode is 
behandeld en worden de ouders 

geïnformeerd over het nieuwe thema. 
  
Groep 3  

Na de herfst- winter- en lentesignalering 
ontvangen de ouders informatie over wat 

de leerlingen de volgende periode gaan 
leren. Voor elke nieuwe kern ontvangen de 

ouders informatie over de nieuwe letters 
die in de nieuwe kern worden 
aangeboden. Voor elke vakantie sturen we 

een fotoverslag sturen naar de ouders.  
 

Groep 4-8  
Vier keer per jaar sturen we een 
fotoverslag met een kort 

verslag. Eventuele oefenbladen worden 
aan de leerlingen meegegeven of sturen 

we via  Social Schools. De toetsen voor de 
groepen 5 & 6 worden via Social Schools 
aangekondigd.  

 
Bij de groepen 7 en 8 gelden dezelfde 

afspraken. Het verschil m.b.t. het huiswerk 
is dat de leerlingen hun huiswerk noteren 
in hun schoolagenda.  

 
Naast deze afspraken komt het voor dat de 

juf of meester een extra bericht en/of 
foto’s stuurt n.a.v. een workshop of bijv. 
een groepsuitje.  

__________________________

Driejarigen.. 

Wij willen graag weten met hoeveel 

leerlingen we het schooljaar 2023-2024 

gaan beginnen.  

 

De reden is dat we zo op tijd weten met 

hoeveel groepen we volgend jaar kunnen 

starten en of er bijv. ruimte is voor een 

instroomgroep.  

 

Kent u toekomstige ouders die hun kind 

van 2 ½ - 3 jaar nog niet bij ons hebben 

aangemeld, maar dit wel van plan zijn?  

 

Zou u aan hen door kunnen geven dat ze 

van harte welkom zijn voor een rondleiding 

bij ons op school? Alvast bedankt! 

__________________________

Voorleeswedstrijd OBS Jan Thies 

Afgelopen vrijdag vond de jaarlijkse 

voorleeswedstrijd op school plaats. De jury 

bestond dit keer uit oud-juffen van de Jan 

Thies te weten: juf Joke, juf Hilly en juf 

Harriët. Heel fijn dat zij dit wilden doen en 

goed dat meester Nanko hen hiervoor 

vroeg.  

 

De finalisten waren dit 

jaar: Sam (7a), Rheia 

(7/8b) en Isa (8a). Na 

een spannende strijd werd Rheia 

uiteindelijk door de jury gekozen tot 

voorleeskampioen van het schooljaar 

2022-2023. Rheia van harte gefeliciteerd!  

 

Rheia zal onze school in de volgende ronde 

vertegenwoordigen. Naast Rheia willen we 

ook graag Isa en Sam bedanken voor het 

meedoen, knap gedaan! Via Social Schools 

zijn de foto’s verspreid.  

__________________________

GVO (= Godsdienstig 

Vormingsonderwijs)  



 

 
 

Veel leerlingen krijgen vanaf groep 3 één 

keer per week GVO van juf Anja. Niet alle 

ouders weten wat deze lessen precies 

inhouden en wat juf Anja behandelt. 

Daarom hebben we juf Anja gevraagd of 

ze haar lessen kan toelichten.  

 
Bij GVO draait het niet om overdracht van 

kennis, maar om de vorming van de 

leerling. Ik vind het belangrijk dat 

leerlingen een eigen kijk op het leven 

ontwikkelen. Het is niet noodzakelijk dat 

de leerling bekend is met de christelijke 

traditie of afkomstig is uit die traditie. In 

mijn lessen richt ik me, samen met de 

leerlingen, op levensvragen en ervaringen. 

Naast de Bijbelverhalen komen ook 

verhalen uit andere godsdiensten en 

levensbeschouwingen aan de orde. We 

leven in een veel kleurige samenleving- 

weet hebben van die veelkleurigheid van 

mensen, is meer respect hebben voor 

anderen.  

Praktisch gezien komt het erop neer dat ik 

een les meestal introduceer met een 

gesprekje (bijv. praten over dromen, waar 

word je blij van? Zie je weleens ergens 

tegenop? Hoe ga je met elkaar om? etc.), 

daarna vertel ik vaak een verhaal en we 

sluiten de les af met een verwerking in de 

vorm van bijv. een spel, een lied, een 

woordzoeker, een tekening, een filmpje of 

een toneelstukje. Werkbladen worden in 

een persoonlijke map gestopt en aan het 

eind van het schooljaar krijgen de 

leerlingen die map mee naar huis, zodat de 

ouders kunnen zien wat er tijdens de GVO-

lessen behandeld is.  

De afgelopen periode hebben we het tot 

aan de herfstvakantie gehad over het 

thema “Natuur” in de breedste zin van het 

woord. Dit thema linkte aan het thema van 

de Kinderboekenweek “Giga Groen”. Na de 

herfstvakantie zijn we met elkaar bezig 

geweest met het thema Koningen/ Leiders. 

Ik heb iets verteld over de eerste koningen 

van Israël en we hebben met elkaar 

nagedacht over welke eigenschappen een 

goede leider zou moeten bezitten en wat 

wij goede (of juist slechte) leiders vinden 

en waarom. De komende weken wil ik met 

de leerlingen aan de slag gaan met de 

Lichtfeesten van de diverse 

wereldgodsdiensten.  

Ik vind het erg belangrijk dat de leerling 

centraal staat en het is zeker niet de 

bedoeling om de leerlingen ‘gelovig’ te 

maken; ik wil hen helpen kritisch een 

oordeel te vormen en zelf keuzes te 

maken.  

Ik hoop u op deze manier wat informatie 

te hebben gegeven over hoe ik het 

Godsdienstig Vormings Onderwijs vorm 

geef.  

Heeft u nog vragen, dan mag u mij altijd 

mailen (anja.oorebeek@gmail.com)  

 

Vriendelijke groet,  

Anja 

__________________________

Zelftesten? 

We hebben nog zelftesten op school. 

mocht u nog zelftesten willen gebruiken 

kunt u deze op school verkrijgen. Onder 

schooltijd kunt u deze bij Annemiek 



 

 
 

(administratie) of bij meester Rogier 

afhalen. 

_________________________ 

Met vriendelijke groeten, 

Team OBS Jan Thies 

 

 

 

 


