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Nieuwe Thiessers – februari 

Welkom: Aaron (1c), Lars (1b), Bas (1b) 

en Shahm (1a). We wensen hen een fijne 

en leerzame tijd bij ons op school! 

Agenda 

31 jan.  Thies Nieuws januari 

1 feb. Leerlingenraad 4 

6 feb. MR-vergadering 3 

8 feb.  ICO-activiteit groep 7/8b en 7a 

9 feb.  Rapport 1 gaat mee 

13-17 

feb. 

Oudergesprekken groep 8 i.v.m. 

de overstap naar het voortgezet 

onderwijs. 

15 feb.  ICO-activiteit groep 7/8b en 7a 

21 feb.  Thies Nieuws februari 

24 feb. Bezoek leerplichtambtenaar 

27 feb.  Start voorjaarsvakantie 

In deze editie  

- Nieuws vanuit de MR  

- Nieuws vanuit de OV  

- Missie-visie traject team OBS Jan Thies 

- Ouderenquête Jan Thies 

- Gymnastiek cijfers  

- Toetsperiode midden  

- Meester Durk  

- Waar zijn we mee bezig met G.V.O.?  

- Schoolreisgelden 2022-2023 

- Verlofaanvragen 

- Leerplichtambtenaar op school  

- Mobiele telefoons op school 

- Nieuws van de OVVR  

 

 

 

 

_________________________

Nieuws vanuit de MR 

Dit keer geen nieuws van de MR. 

_________________________

Nieuws vanuit de OV 

Nieuwe bestuursleden gezocht! 

 

Voor de oudervereniging (OV) van de Jan 

Thiesschool zijn we op zoek naar nieuwe 

bestuursleden: voorzitter, secretaris en 

penningmeester. 

 

De huidige voorzitter, Lianne Smit en de 

huidige secretaris, Eline Suichies, hebben 

aangegeven te stoppen na dit schooljaar.  

De huidige penningmeester, Ilona Dijk, 

heeft aangegeven nog maximaal één 

schooljaar door te willen gaan. Daarom 

zijn we op zoek naar nieuwe 

bestuursleden. 

 

Wat doet de OV? 

Als OV zorg je er samen met de juffen en 

meesters en andere vrijwilligers voor dat 

de jaarlijkse festiviteiten zoals Sinterklaas, 

Kerst en de sportdagen goed 

georganiseerd worden. 

 

Lijkt het jou leuk om in één van deze 

rollen een bijdrage te leveren aan het 

organiseren van de festiviteiten op school? 

Meld je dan, liefst voor 7 februari, bij Eline 

Suichies via: eline642@hotmail.com 

 

Wil je meer weten? Zoek dan contact met 

één van de huidige bestuursleden.  

mailto:eline642@hotmail.com


 

 
 

_________________________

Missie en visie traject team OBS 

Jan Thies 

Afgelopen vrijdag had het team o.l.v. 

Hester en Christina van “tijdvoorschwung” 

(https://www.tijdvoorschwung.nl/) een 

missie en visie bijeenkomst.  

Samen werken aan de toekomst van OBS 

Jan Thies: Waar staan we voor? Waar gaan 

we voor? Hoe willen we de komende jaren 

ons onderwijs vormgeven? Enz.  

We kijken terug op een goede start van 

ons missie-visietraject! 

Voor een organisatie zijn de visie en missie 

belangrijk en vormen de basis voor de 

manier van werken. Daarom is het goed 

om – eens in de paar jaar- deze tegen het 

licht te houden.  

 

_________________________

Ouderenquête Jan Thies 

Deze week ontvangt u een link voor onze 

ouderenquête. Deze is uitgebreider dan 
de ouderenquête die u normaal 

gesproken invult. Waarom een 
ouderenquête? 

Wij willen graag weten hoe u denkt over 

de Jan Thiesschool. Wat gaat goed? Wat 
kan beter en zijn bijv. aandachtspunten?   

De uitkomsten van de ouderenquête 
bespreken we met het team en de MR en 
kunnen we gebruiken voor onze 

meerjarenplanning (ons schoolplan 2023-
2027). 

_________________________

Gymnastiek cijfers  

Binnen stichting Primah worden de 

opbrengsten van de gymlessen sinds kort 

anders beoordeeld. Tot het vorige rapport 

kregen de leerlingen twee scores, maar dit 

is veranderd. Vanaf dit schooljaar krijgen 

de leerlingen een sportfolio van juf 

Nelleke, hierin kunnen we heel mooi hun 

ontwikkeling volgen. Het sportfolio gaat op 

9 februari mee met het rapport.  

__________________________

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 

https://www.tijdvoorschwung.nl/


 

 
 

onderwijsbehoefte van elke leerling en 

groep.  

Wat doen we met de resultaten? 

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. 

_________________________

Meester Durk 

Zoals u wellicht weet geeft meester Durk 

bij ons muziekles. We zijn zeer tevreden 

over zijn inzet. Naast de basisvakken is 

een vak als muziek belangrijk voor de 

ontwikkeling van de leerlingen. Mede door 

gelden van de oude 

muziekgroep (Euterpe) 

uit Rolde zijn we ook de 

komende jaren verzekerd van zijn 

diensten. Namens team en leerlingen 

willen we Euterpe hiervoor bedanken!  

_________________________

Waar zijn we mee bezig met 

G.V.O. ?  

In Thies Nieuws nummer 29 van november 

2022 heb ik het een en ander uitgelegd 

hoe ik de lessen Godsdienstig Vormings 

Onderwijs vorm geef. Ik heb toen ook 

verteld met welke thema’s we bezig zijn 

geweest. Hier wil ik regelmatig een vervolg 

aan geven.  

Na de kerstvakantie hebben we eerst met 

elkaar gepraat over goede voornemens, is 

het feest van Driekoningen aan bod 

gekomen en zijn we nu bezig met het 

thema “Wees niet bang”.  

We hebben met elkaar gepraat over onze 

angsten en wie of wat ons kan helpen 

zodat we minder bang zijn. Daarbij gebruik 

ik regelmatig een (Bijbel)verhaal en met 

elkaar onderzoeken we wat die verhalen 

ons te vertellen hebben en wat we ervan 

kunnen leren.  

Binnenkort gaan we met Valentijnsdag aan 

de slag. Groep 8a gaat op die dag naar 

woonzorgcentrum de Wenning om de 

bewoners een speciale 

“Valentijnskoffiemomentje” te geven.  

Op een later moment hoop ik met groep 

8b naar een feestententoonstelling te 

Garmerwolde gaan en als dat niet lukt dan 



 

 
 

gaan we een bezoek brengen aan de kerk 

in Rolde.  

 

Vriendelijke groet,  

Juf Anja Oorebeek 

__________________________

Schoolreisgeld 2022-2023 

Het merendeel van de ouders heeft het 

schoolreisgeld betaald, fijn. Zo’n 20% 

echter nog niet. Ons verzoek aan deze 

ouders of ze het schoolreisgeld over 

kunnen maken, zodat de (aan)betalingen 

van de schoolreizen overgemaakt kunnen 

worden. Mocht u vragen hebben kunt 

contact opnemen met meester Rogier via 

rogierweersing@primah.org 

_________________________

Verlofaanvragen 

Alle verlofaanvragen – ook 

ziekenhuisbezoek e.d.- kunt u aanvragen 

in Social Schools. Het voordeel is dat de 

aanvragen dan automatisch in ons 

systeem worden bewaard, de aanvraag 

door de directie kan worden goedgekeurd 

en de groepsleerkracht daar direct een 

berichtje over ontvangt. We zijn verplicht 

om de verlofaanvragen goed bij te houden. 

__________________________

Leerplichtambtenaar op school 

Zoals u heeft kunnen lezen in één van de 

vorige maandbulletins bezoekt de 

leerplichtambtenaar op een vrijdag voor 

een vakantie onze school. Naast regulier 

overleg controleert ze 24 februari de zieke 

leerlingen om te kijken of er mogelijk 

sprake is van verzuimverlof. 

_________________________

Mobiele telefoons op school 

Er zijn leerlingen die een mobiele telefoon 

mee hebben naar school, omdat ze bijv. 

lang onderweg zijn van school naar huis en 

andersom. Dit is in de meeste gevallen 

bekend bij de groepsleerkrachten, toch 

zien we dat meer leerlingen – in de 

bovenbouw- tegenwoordig vaker één mee 

hebben naar school. M.b.t. het gebruik van 

mobiele telefoons hebben we op De Jan 

Thies de volgende afspraken: 

- Onder schooltijd is de mobiele 

telefoon uitgeschakeld zijn en wordt 

deze ingeleverd bij de 

groepsleerkracht. 

- Er mogen in het schoolgebouw en 

op het schoolplein - voor en na 

schooltijd- geen foto’s/films worden 

gemaakt. 

- De school is niet aansprakelijk voor 

verlies, diefstal of beschadiging van 

de telefoons.  

- Tijdens schoolreizen en 

schoolkampen is het niet toegestaan 

dat leerlingen een mobiele telefoon 

meenemen.  

__________________________

Nieuws van de OVVR 

De OVVR organiseert allerlei activiteiten. 

Eén van de activiteiten is de Kids 

Playbackshow. Hieronder en in de bijlage 

vindt u meer informatie. 

Dit jaar organiseert de OVVR weer voor 

alle basisschoolkinderen een Kids 

Playbackshow tijdens de Paasmarkt. Deze 

wordt gehouden op vrijdag 7 april vanaf 

mailto:rogierweersing@primah.org


 

 
 

18.00 uur in de feesttent op de Grote 

Brink in Rolde.  

Lijkt het jouw zoon/dochter leuk en wil 

hij/zij hier alleen of samen met 

vriendjes/vriendinnetjes aan meedoen? 

Geef hem of haar dan uiterlijk woensdag 

1 maart op via playbackshow@ovvr.nl. Na 

je aanmelding ontvang je een bevestiging 

en meer informatie.  

_________________________ 

Met vriendelijke groeten, 

Team OBS Jan Thies 

 

 

 

 


