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Nieuwe Thiessers – januari 

Welkom: Gwen. We wensen Gwen een 

fijne en leerzame tijd bij ons op school! 

Agenda 

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 

9 jan. Eerste schooldag na de kerst 

vakantie 

19 en 20 

jan. 

Plaatsing nieuwe digiborden 

16 – 26 

jan. 

Cito toetsweken 

27 jan.  Studiedag van het team, alle 

leerlingen zijn vrij 

31 jan.  Thies Nieuws januari  
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_________________________

Nieuws vanuit de MR 

Maandag 28 november was de tweede 

vergadering van dit schooljaar.  

Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Zo 

is er in de eerste vergadering gesproken 

over schoolshirts. De MR vindt het 

belangrijk dat de kinderen herkenbaar zijn 

bij schoolreizen en uitstapjes. Er is een 

offerte voor schoolshirts aangevraagd. 

Helaas zijn de MR gelden niet helemaal 

kostendekkend. Met elkaar zijn we op zoek 

naar manieren om het financieel rond te 

krijgen. Het streven is dat kinderen dit jaar 

in de nieuwe shirts op schoolreis gaan.  

 

Door de Corona zijn veel informele 

contactmomenten op de lange baan 

geschoven. Dit wordt zowel door het team 

als de ouders wel gemist. De inloopavond 

is iets wat benoemd wordt als iets wat 

zeker wel weer op de agenda terug moet 

komen. In februari komt dit punt weer op 

de agenda. 

 

Vanuit de oudergeleding van de MR zijn er 

zorgen over de betalingen van de 

vrijwillige ouderbijdrage. Het is niet 

onwaarschijnlijk dat meerdere gezinnen, 

dit jaar meer moeite hebben dan andere 

jaren om deze te voldoen.  

Daarnaast stijgen de kosten van de 

schoolreizen en andere activiteiten. Als 

het  budget minder wordt, moeten er 

keuzes gemaakt worden.  

Als MR vinden we het belangrijk dat er 

goede en verantwoorde keuzes worden 

gemaakt. Zeker rondom het onderwerp 



 

 
 

schoolreis, moet er een goed en duidelijk 

meerjarenplan komen. Er komt een 

werkgroep waarin ook leden uit de 

oudergeleding plaats gaan nemen. 

De volledige notulen kunnen worden 

nagelezen op de site van school. 

_________________________

Nieuws vanuit de OV 

Op maandag 7 november was de jaarlijkse 

Algemene Ledevergadering. De 

documenten zoals: de begroting, het 

jaarverslag en de notulen van de ALV kunt 

u op onze website 

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

organisatie > OV > ALV. 

_________________________

Ouderhulp 

De afgelopen periode hebben we veel hulp 

gehad van ouders, als team vinden we dit 

erg fijn! Ook de komende dagen helpen 

ouders ons met de verschillende 

kerstactiviteiten. We willen graag alle 

ouders bedanken die ons het eerste deel 

van het schooljaar met een activiteit 

hebben geholpen. 

__________________________

Code rood 

Het komt gelukkig niet vaak voor dat er 

een code rood wordt aangekondigd. Toch 

kan het de komende periode voorkomen 

en daarom willen we u hierover 

informeren, zodat u weet wat de richtlijnen 

zijn binnen stichting Primah. 

 

Onder code rood verstaan we een 

weeralarm. Hieronder vindt u de richtlijnen 

die zijn afgesproken.  

 

Stichting PrimAH heeft de volgende 

richtlijn voor lokale weeralarmen:  

• Code groen/geel: de scholen zijn 

open en volgen het reguliere 

rooster.  

• Code oranje: de scholen zijn open, 

maar de lessen kunnen vervallen. 

Het is voor de ouders geoorloofd om 

hun kinderen thuis te houden.  

• Code rood: de school gaat dicht en 

de lessen vervallen. Wij informeren 

de ouders voor 7.30 uur en alle 

leerlingen blijven thuis. 

  

Wordt gedurende de schooldag een 

weeralarm code rood uitgegeven, dan 

blijven de leerlingen tot nader order op 

school. De kinderen gaan niet zelfstandig 

naar huis. Ook dan worden ouders 

geïnformeerd over de ontstane situatie.  

__________________________

Toetsperiode midden 

Tweemaal per jaar worden de kinderen 

van de groepen 3 t/m 7 op verschillende 

vakgebieden getoetst met behulp van 

methode-onafhankelijke toetsen van de 

Cito. In groep 8 gebeurt dit éénmaal, zij 

maken later in het jaar de Eindtoets. De 

resultaten houden wij bij in het 

leerlingvolgsysteem ESIS. Zo krijgen we 

zicht op de cognitieve ontwikkeling en 

onderwijsbehoefte van elke leerling en 

groep.  

https://janthiesschool.nl/


 

 
 

Analyse & monitoring 

Na de toetsen monitoren en analyseren we 

als team de resultaten. Wat valt op? Wat 

ging goed? Wat kan beter? Wat betekent 

dit voor de onderwijsbehoefte van de 

groep en/of leerling(en)? Wat betekent dit 

voor het onderwijsaanbod in de komende 

periode? Enz.  

Groepsbesprekingen 

Na de monitoring en analyse volgt de 

groepsbespreking. De leerkracht bespreekt  

de groep met juf Judith (zij is intern 

begeleider).  

Extra expertise nodig? 

Het kan nodig zijn om expertise in te 

zetten van instanties buiten de school. Na 

toestemming van de ouders kunnen de 

resultaten en/of zorgvragen met het 

PrimAH Expertise Team (PET) worden 

besproken. Het PET bestaat o.a. uit 

orthopedagogen en een 

gedragsdeskundige. Naast het inwinnen 

van advies kan bij het PET bijv. een 

didactisch en/of psychologisch onderzoek 

en/of een observatie worden 

aangevraagd. Zoals gezegd worden ouders 

hierover tijdig geïnformeerd. 

__________________________

LOT na kerstvakantie 

Na de kerstvakantie is het de bedoeling 

dat de groepen worden gecontroleerd op 

neten en hoofdluizen. De groepsouders 

zullen u hierover een berichtje sturen.  

De controle is onder schooltijd en duurt 

ongeveer – ligt aan aantal leerlingen en 

hulpouders – een uurtje. Waarom na de 

vakanties? We merken dat na de vakantie 

de kans op het verspreiden van 

hoofdluizen en neten groot is. Om de 

verspreiding te voorkomen controleren we 

de groepen daarom na elke vakantie.  

__________________________

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. 

_________________________

Nieuwe digiborden 

Op 19 en 20 januari wordt in elk lokaal een 

nieuw digitaal schoolbord geplaatst. Qua 

mogelijkheden gaan we er mooi op 

vooruit: scherper beeld, meer 

mogelijkheden enz. 

_________________________

Goede doelen Leerlingenraad 

Aan het begin van het schooljaar was er 

een bedrag over voor een goed doel. 

Binnen de Leerlingenraad is gevraagd en 

besproken waar de overgebleven €400,- 

aan geschonken kon worden. Uiteindelijk 

zijn er twee goede doelen overgebleven te 

weten KIKA en DierenLot. Deze week is 

het geld overgemaakt. 

 



 

 
 

__________________________

Startweek Kanjertraining na 

kerstvakantie  

Na de kerstvakantie starten we met de 

winter opstartweken. We doen dit met 

behulp van de Kanjertraining en zetten 

extra in op een goede sfeer en vertrouwen 

in de groep. Een belangrijk onderdeel van 

de startweken is om de gemaakte 

afspraken van het begin van het schooljaar 

opnieuw te behandelen en te bespreken. 

Verder worden de doelen en goede 

voornemens in de groepen besproken.  

 

Het is ook leuk om samen als gezin te 

kijken naar hoe het zit met de voornemens 

van ieder van jullie. Welke voornemens 

hebben jullie bij de start van het nieuwe 

jaar? Lukt het om je aan je voornemens te 

houden? Zullen alle wensen uitgekomen? 

Welke wensen zijn er nog? 

 

In de bijlage vindt u meer informatie over 

dit onderwerp. 

_________________________ 

Met vriendelijke groeten, 

Team OBS Jan Thies 

 

 

 

 


