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Nieuwe Thiessers – februari 

Welkom: Thijs 2b, Sam 2c en Mila 1a. We 

wensen hen een fijne en leerzame tijd bij 

ons op school! 

Agenda 

21 feb.  Thies Nieuws februari 

24 feb. Bezoek leerplichtambtenaar 

25 feb.  Start voorjaarsvakantie 

6 mrt.  6 maart, eerste dag na vakantie  

8 mrt. ICO-activiteit groep 8a 

13 mrt MR-vergadering 4 

15 mrt.  “Boomplantdag” groep 6a en 

5/6b 

24 mrt.  Rapporten inleveren 

28 mrt. Thies Nieuws van maart 

29 mrt.  Leerlingenraad 5 

29 mrt. ICO-activiteiten 3a, 3/4b en 4a 

29 mrt. Aantal groepen bezoekt concert 

in de Jacobus kerk 

In deze editie  

- Nieuws vanuit de MR  

- Nieuws vanuit de OV  

- Aansprakelijkheid op school?  

- Ouders in de groep 

- Formatie 2023-2024? 

- Schoolreisgeld (reminder) 

- Schoolreisouders 

- Nieuwe schoolshirts passen  

- Ouderenquête Jan Thies 

- Leerplichtambtenaar op school  

- Nieuws van de OVVR  

 

 

 

 

_________________________

Nieuws vanuit de MR 

Maandag 7 februari was de derde 

vergadering van dit schooljaar. Een aantal 
zaken die in de eerste vergaderingen aan 

bod kwamen hebben een vervolg 
gekregen.  
 

Zo is weer gesproken over de schoolreizen. 
De oudergeleding heeft het voorstel 

gedaan om met een kleine groep (met 
ouders, directie en leerkrachten) dit 
onderwerp op te pakken. De 

coronaperiode, onduidelijke communicatie, 
stijgende kosten, verhoogde ouderbijdrage 

en minder betalende ouders. Het is 
duidelijk dat er iets moet gebeuren. Het 
doel is dan ook dat er een plan komt met 

een duidelijke en toekomstbestendige 
visie. Wij zijn blij dat we als oudergeleding 

er nu zo bij betrokken worden.  
  

Aan het einde van het schooljaar zit de 
termijn van Effisia van der Laan er op. Zij 
heeft aangegeven geen tweede termijn te 

ambiëren. Daarom komt er aan het einde 
van dit schooljaar een plek vrij in de MR.  

In het voorjaar zullen wij een oproep 
plaatsen hiervoor. Daarnaast hebben wij 
een nieuw schema van aftreden gemaakt, 

zodat de continuïteit gewaarborgd blijft.  
  

De andere onderwerpen zoals 
ouderbetrokkenheid, schoolshirts, 
communicatie en lopende zaken kwamen 

weer aan bod. Wilt u hier meer over 
weten? Onze notulen staan op de site. 

Uiteraard kunt ook altijd één van de leden 
vragen naar informatie. 
 

Vriendelijke groet, 

Vanessa Koek ( Namens de MR) 

_________________________

Nieuws vanuit de OV 

Dit keer geen nieuws van de OV. 



 

 
 

_________________________

Aansprakelijkheid op school? 

Het gebeurt weleens dat leerlingen spullen 

van huis meenemen en dat deze 
kapotgaan of dat ze het kwijtraken. Erg 

vervelend voor hem of haar.  
 
Wat zijn onze schoolafspraken? Het 

meenemen van persoonlijke eigendommen 
(fiets, kleding, sieraden, telefoons, etc.) is 

voor eigen risico. De school is niet 
verantwoordelijk voor beschadiging, verlies 
en diefstal.  

_________________________

Ouders in de groep  

We vinden het oudercontact belangrijk, 
samen optrekken in het belang van de 
ontwikkeling van uw kind(eren). Naast de 

officiële gespreksrondes is het goed om 
elkaar op andere momenten te zien en te 

spreken. Daarom starten we na de 
voorjaarsvakantie met een inloopmoment 

na schooltijd tussen 14.05 – 14.25 uur. Uw 
kind kan dan samen met u op maandag 
t/m woensdag in de groep kijken en juf of 

meester even spreken.  

__________________________

Formatie 2023-2024? 

Het duurt nog even, maar achter de 
schermen zijn we al een tijdje bezig met 

de formatie van het schooljaar 2023-2024.  
 

Met het managementteam (directie met 
meester Nanko, juf Carla, juf Judith en juf 
Marianne) en afgelopen week met het 

team hebben we de formatie voor 23-24 
besproken. En dan met name het aantal 

groepen - en bijv. met welke 
combinatiegroepen- we willen gaan 
werken.  

 

Het aantal leerlingen op school bepaalt 

hoeveel fte’s we in kunnen zetten en 
hoeveel groepen we kunnen formeren. 
 

Binnenkort wordt de formatie in de MR 
besproken. Nadat de groepen vastliggen 

worden de juffen en meesters verdeeld 
over de groepen. Zodra we dit rond 
hebben leggen we dit wederom voor aan 

de MR. Als de formatie voor volgend 
schooljaar is goedgekeurd wordt u 

geïnformeerd.  

_________________________  

Schoolreisgeld 2022-2023 

(reminder) 

Het merendeel van de ouders heeft het 

schoolreisgeld betaald, fijn. Zo’n 20% 

echter nog steeds niet, dit wordt nu wel 

lastiger voor ons. We zijn namelijk 

afhankelijk van de gelden die u als ouder 

betaalt. 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 

__________________________

Schoolreisouders 

Ook voor dit schooljaar zoeken we ouders 

die mee kunnen op schoolreis. U kunt zich 
bij de juf of meester opgeven om mee te 

gaan als begeleider van het schoolreisje 
van uw kind(eren). Dit kan tot vrijdag 10 
maart.  

 
Wat zijn de afspraken bij ons op school? 

• ouders krijgen de mogelijkheid om 
aan te geven dat zij interesse 
hebben om mee te gaan op 

schoolreis. 

mailto:rogierweersing@primah.org


 

 
 

• uit de beschikbare ouders maakt de 

leerkracht een keuze en benadert de 
ouders.   

• school houdt bij welke ouders de 

afgelopen jaren zijn meegegaan als 
begeleiding, zodat niet elk jaar 

dezelfde ouders meegaan.  
• als eerste worden begeleiders 

gezocht voor de meerdaagse 

schoolreizen (groepen 6 t/m 8).  
• daarna volgen de andere groepen in 

volgorde van tijd.    

_________________________  

Nieuwe schoolshirts passen 

Morgen zijn twee leden van de MR op 

school om met leerlingen verschillende 

maten van het nieuwe schoolshirt te 

passen. Na morgen weten we hoeveel 

shirts we van welke maat nodig hebben en 

kunnen ze worden besteld. Fijn dat er 

nieuwe schoolshirts komen! Deze 

gebruiken we bijv. voor: ééndaagse 

schoolreisjes, de wandelvierdaagse en 

andere schoolactiviteiten.  

_________________________

Ouderenquête Jan Thies 

Tot vorige week konden ouders de 

uitgebreide ouderenquête invullen. In 
totaal hebben 79 ouders deze ingevuld, 

erg fijn!  
 
Sommige ouders gaven aan dat bepaalde 

vragen niet voor hen van toepassing 
waren. Deze vragen konden ouders – na 

een aanpassing- later overslaan, maar 
voor een volgende keer passen we dit 
gelijk aan. 

 
Als team gaan we de komende periode de 

enquête analyseren en later bespreken 
met de MR. Wat valt op? Wat gaat goed? 
Wat kan beter? Enz. Een aantal punten 

nemen we op in de meerjarenplanning 

(schoolplan 2023-2027). De uitkomsten 
worden op een later moment ook met u 
gedeeld.  

__________________________

Leerplichtambtenaar op school 

Zoals u heeft kunnen lezen in vorige 

maandbulletins bezoekt de 

leerplichtambtenaar op een vrijdag voor 

een vakantie onze school. Naast regulier 

overleg controleert ze daarom vrijdag 24 

februari a.s. of de afwezige leerlingen ziek 

zijn of dat er mogelijk sprake is van 

verzuimverlof. Ze tellen daarvoor in alle 

groepen de leerlingen en er wordt contact 

opgenomen met de ouders van de zieke en 

afwezige leerlingen. 

__________________________

Nieuws van de OVVR 

Wat is de OVVR?  De OVVR is de 

Oranjevereniging uit Rolde die diverse 

festiviteiten organiseert. Eén van de 

activiteiten is de Kids Playbackshow. 

Hieronder 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 

18.00 uur in de feesttent op de Grote 

Brink in Rolde. De leerlingen krijgen deze 

week een aanmeldformulier mee. Op dit 

aanmeldformulier vindt u ook meer 

informatie over de Palmpasenoptocht op 2 

april.   

_________________________ 

Met vriendelijke groeten, 



 

 
 

Team OBS Jan Thies 

 

 

 

 


