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Vertrek juf Helen
Vorige week woensdag was de officiële laatste werkdag van juf Helen
op kindcentrum Theo Thijssen.
Woensdag 27 maart gaat ze afscheid nemen van de kinderen. Wij
hebben die ochtend een mooi programma voor haar gemaakt. Dit blijft
een verrassing, want wie weet leest juf Helen de Infothijs wel via de
website 😊
Ook u kunt woensdag de 27e langskomen om juf Helen de hand te geven
en haar te bedanken/succes te wensen met haar nieuwe baan. Dit kan
vanaf 12:15 uur tot 13:00 uur.

Meneer Ahmedgol stopt er mee
Meneer Ahmedgol stopt aanstaande vrijdag met zijn inzet als
vrijwilliger op kindcentrum Theo Thijssen. Ruim 12 jaar is hij bij ons
werkzaam geweest ter ondersteuning van meneer Janno. Ook gaf hij
met grote regelmaat een workshop tijdens de Grote Keuze op de
vrijdagmiddag.
Voor vele kinderen is meneer Ahmedgol een begrip. Hij wordt ook wel
gezien als de broer van meneer Janno 😊.
Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van hem. De kinderen van de
Thijsjesraad hebben hierbij een belangrijke rol. Ook dit afscheid
houden we nog even voor ons.
Mocht u meneer Ahmedgol ook willen bedanken en de hand schudden, dan kan dit vrijdag
na schooltijd.

Groepsouders
Afgelopen maandagavond hebben de groepsouders gesproken over de
invulling van rol en ze hebben tevens een inlogaccount gekregen voor het
ouderportaal. Via het ouderportaal kunnen zij nu nieuwsberichten,
pushberichten en prikbordberichten aan de ouders/verzorgers van de
betreffende groep sturen. Zo kunnen ze u makkelijker bereiken met
nieuws en vragen betreffende de groep van uw kind(eren).

1

Ons Daltononderwijs
Mensen leren vooral door dingen zelf te ervaren. Zoals Confucius al zei:
Vertel het me en ik zal het vergeten.
Laat het me zien en ik zal het onthouden.
Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken!
Vanuit dit oogpunt zijn wij op kindcentrum Theo Thijssen op dit moment druk bezig om
ons onderwijsaanbod meer passend te maken bij de hedendaagse eisen van goed
onderwijs.
Wat betekent dit precies?
Kinderen leren vooral door te ervaren en betrokken te worden. Wij vernemen steeds vaker
dat het aanbod in de vorm van de huidige MijnTop bij kinderen zorgt voor demotivatie en
druk om de taken af te krijgen. Het systeem dat we 10 jaar geleden hebben ingezet om
leerlingen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelingen op hun eigen niveau was
passend bij die tijd. Inmiddels werken we binnen ons
daltononderwijs ook alweer een aantal jaren met de
kernwaarden effectiviteit en reflectie.
De
tijden
veranderen.
Inmiddels
vraagt
de
maatschappij andere vaardigheden van ons en
helemaal van onze kinderen. Het is ook een feit dat de
kinderen ons gaan inhalen, en wellicht heeft u de
ervaring dat uw kind u al heeft ingehaald m.b.t.
vaardigheden die meer bij deze tijd horen.
Er wordt ook wel gesproken over de 21e eeuwse
vaardigheden. Dit is een overkoepelende naam voor
bepaalde competenties. Denk bijvoorbeeld aan
creativiteit, communiceren, digitale vaardigheden en
mediawijsheid. Ieder kind start op de basisschool al met
het ontwikkelen van deze vaardigheden. Het doel van
de 21e eeuwse vaardigheden is kinderen de juiste basisvaardigheden leren zodat ze
succesvol kunnen deelnemen aan de maatschappij van de toekomst.
Alle 21e-eeuwse vaardigheden op een rijtje:
•
•
•
•
•
•

Samenwerken
Communiceren
Creativiteit
Probleemoplossend vermogen
Kritisch denken
ICT-basisvaardigheden

•
•
•
•
•

Sociale- en culturele vaardigheden
Informatievaardigheden
Mediawijsheid
Computational thinking
Zelfregulering

Op dit moment zijn we druk bezig om een nieuw schoolplan te maken. Een schoolplan is
verdeeld over 4 schooljaren. Ons Daltononderwijs gaan we vernieuwen en dat betekent
dat we ook MijnTop onder de loep gaan nemen.
Tijdens de panelavond van 15 april zal het onderwerp MijnTop centraal staan. Mocht u
willen meepraten, dan bent u van harte uitgenodigd. U kunt zich via de Agenda in het
Ouderportaal aanmelden.
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Oudervereniging
De tweede vergadering van dit jaar heeft alweer plaatsgevonden
en er zijn diverse nieuwe ontwikkelingen die we aan het uitwerken
zijn. Alhoewel de temperaturen voor deze periode erg hoog zijn,
laat officieel de lente nog even op zich wachten. Toch zijn we al
met de uitwerking van een leuk idee bezig om alle leerlingen iets
te geven, wat met dit seizoen te maken heeft. Wat het is blijft
natuurlijk nog wel een verrassing!
Onze penningmeester Roelfien heeft enorm veel stof weten te
regelen, om het gymlokaal (welke o.a. ook gebruikt wordt voor het eindfeest van groep 8
en het Kerst Café) te voorzien van kleden of eventueel gordijnen. Op deze manier zullen
alle gymtoestellen weggewerkt kunnen worden en kan het lokaal ook dienen als feestlokaal
voor beide feesten. En zo zijn er nog meerdere zaken, welke ingepland staan voor de
aankomende vergaderingen. Zoals je ziet, we zitten niet stil en werken vol enthousiasme
aan allerlei zaken en activiteiten.
Mochten er ideeën, vragen en of tips zijn, laat ons dit vooral weten en stuur je bericht
naar: oudervereniging@obstheothijssen.nl
Een vriendelijke groet, namens de oudervereniging,
Indra Laferte

Veilig Verkeer Nederland (VVN)
Vorige week maandag waren de vrijwilligers van Veilig
Verkeer Nederland bij de start van school aanwezig om te
kijken naar de verkeerssituatie rondom de school. Met een
aantal van u zijn ze in gesprek gegaan. Er zijn een aantal
aandachtspunten die wij u onder de aandacht willen
brengen.
Zo bleek dat er toch langs de gele streep werd geparkeerd,
omdat men in de veronderstelling is dat je er wel even kort
mag staan om een kind naar binnen te brengen. Ook ontstaan er onveilige situaties doordat
er veel auto’s af en aan rijden en daar tussendoor fietsers de school proberen te bereiken.
De lange rij met auto’s aan de Troelstralaan zorgen voor het nodige oponthoud. Het ging
die ochtend op zich goed, maar er zijn wel onveilige situaties gesignaleerd.
Fietsen en met name bakfietsen worden op het fietspad geparkeerd. Dit zorgt voor
onveilige situaties wanneer andere fietsers er langs moeten.
Adviezen van VVN zijn:
• Maak gebruik van de parkeergelegenheid achter Stenden (De Eekhorst) aan de
overkant van de straat
• Parkeer uw (bak)fiets op de stoep en niet op het fietspad
• Gebruik de Troelstralaan met name voor de ‘kiss and ride’ actie. Oftewel om uw
kind af te zetten en dan weer door te rijden. Dit geldt natuurlijk voor de oudere
kinderen.
• Kom waar mogelijk meer op de fiets of lopend
Inmiddels zijn we anderhalf week verder. Een aantal ouders/verzorgers hebben
aangegeven dat ze twijfels hebben bij de inzet van VVN en ook handhaving. Wanneer er
geen toezicht is blijkt het dat er niet zo goed meer gelet wordt op de verkeersregels rondom
de school. Dit tot grote irritatie van ouders/verzorgers die ook hun kinderen naar school
brengen. Ook omwonenden blijven hun zorgen en ergernissen uiten.
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Er is inmiddels contact gelegd met de gemeente om aan te geven welke zorgen er blijven,
ondanks de welgemeende goede inzet van de vrijwilligers van VVN.
De vervolgstap wordt de inzet van handhaving. Ook zal met de gemeente overlegd worden
met welke frequentie dit zal plaatsvinden.
Ondertussen blijven we zelf ook toezicht houden en waar nodig mensen aanspreken op de
onveilige situatie die ze creëren en/of het niet houden aan de verkeersregels. Wij hopen
ook dat u als ouder/verzorger elkaar erop wilt wijzen.
Mocht u als ouder/verzorger worden aangesproken op uw gedrag in het verkeer rondom
school dan hopen wij dat u het positief zult oppakken en geen weerstand zult geven. Hier
schieten we niets mee op. Het uitgangspunt blijft namelijk dat we met zijn allen
verantwoordelijk zijn voor een veilige verkeersituatie voor onze kinderen en ook onszelf.

Een nieuw gebouw
Kindcentrum Theo Thijssen komt in aanmerking voor een nieuw
gebouw. Op dit moment vinden er gesprekken plaats op gemeentelijk
en bestuurlijk niveau over verbouw en/of nieuwbouw. Wij streven
naar nieuwbouw.
De ontwikkeling naar kindcentrum wordt ook meegenomen in de
planning. Dit betekent dat wij ook opvang zullen gaan integreren in
ons nieuwe gebouw.
De tijdsplanning is nog een concept. Op dit moment wordt er vanuit
gegaan dat we een nieuw gebouw zullen hebben in 2021.
Wij zullen u natuurlijk tussentijds op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Vanuit het
team is er een werkgroep huisvesting. Ook zullen er momenten zijn waar we u als
ouders/verzorgers graag willen horen over uw ideeën. Dit zal plaatsvinden tijdens
bijvoorbeeld de panelavonden.

GGD Informatiebijeenkomst over Luizen
Op dinsdag 26 maart komt de GGD om 13:30 uur een voorlichting geven
over bestrijding van hoofdluis.
Mocht je dit willen bijwonen, dan horen wij het graag. Aanmelden gaat
via d.nout@plateau-assen.nl
Vriendelijke groet,
De hoofdluiscommissie
Angelique, Ellis en Dewie

Stakingsdag 15 maart
Een reminder: vrijdag 15 maart wordt er landelijk gestaakt. De
school is dan dicht. Mocht u gebruik willen maken van opvang
vanuit Plateau, geef dit dan tijdig aan bij Plateau opvang.
De staking is gericht op de te hoge werkdruk die wordt ervaren
door zowel leerkrachten, onderwijsondersteunend personeel als
de directeuren. Er wordt ontzettend veel gevraagd van ons allen
om het onderwijs voor onze leerlingen zo optimaal mogelijk vorm te geven. De wereld om
ons heen ontwikkelt zich zo snel, dat het ook niet vreemd is dat het onderwijs van nu daar
op aangepast moet worden.
In het onderwijs is het vanzelfsprekend dat we altijd op zoek zijn naar gepaste oplossingen
en springen we regelmatig bij wanneer het nodig is. Alleen de rek is er uit.
Wat vanuit de overheid echter niet gebeurt is voldoende investering in het onderwijs op
alle vlakken. Waardering door meer salaris is beslist niet het hoofduitgangspunt. Het klopt
wel dat de salarissen in het onderwijs al langere tijd niet passend zijn bij de inzet die
gevraagd wordt. Het grote lerarentekort is hier wel het bewijs van. Onderwijs is
tegenwoordig geen aantrekkelijk en uitdagend beroep. Het onderwijs moet een
kwaliteitsimpuls krijgen door erkenning te bieden en duurzaam te investeren.
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School!week 2019
De School!Week is de jaarlijkse campagneweek van het
openbaar onderwijs in Nederland. De openbare scholen tonen
dan extra karakter! Bijvoorbeeld met activiteiten die laten zien
dat iedereen welkom is.
Het thema van de School!Week 2019: Openbaar onderwijs heeft
karakter!
Zo is woensdag 20 maart de open dag van Plateau. Vanaf 9:00
uur tot 12 uur ben u van harte welkom om een kijkje te komen
nemen in de school. U wordt rondgeleid door leerlingen van de
bovenbouw.
Onderwijsdebat 18 maart
De landelijke opening van de School!Week 2019 staat met het debat in Assen in het kader
van het democratische karakter van het openbaar onderwijs. Leerlingen van het openbaar
primair en voortgezet onderwijs in Assen gaan in het Drentse provinciehuis met elkaar in
debat over actuele ontwikkelingen.
De keuze voor het provinciehuis houdt verband met de Provinciale Statenverkiezingen die
op woensdag 20 maart worden gehouden. Dat is midden in de School!Week.
Vanuit kindcentrum Theo Thijssen gaan Malissa (groep 7) en Noa (groep 8) deelnemen
aan het debat.
Gisteren hebben ze op IKC het Sterrenschip debattraining gevolgd door Conny Ettema van
Debatteren kun je leren.
Op vrijdagmiddag 18 maart tussen 13.30 uur en 15.15 uur gaan de leerlingen met elkaar
in debat naar aanleiding van stellingen. Iedere deelnemer mag twee supporters meenemen
die vanaf de publieke tribune in de Raadszaal de debaters door middel van applaus kunnen
ondersteunen. Het debat wordt geleid door een debatleider die er voor zal zorgen dat het
debat op een goede manier gevoerd wordt.
De raadsleden mevrouw Booij-Venekamp (PLOP), de heer Prent (OpAssen), de heer
Wienen (Christen Unie), mevrouw Eshuis (D66) en de heer Kootstra (D66) zullen hierbij
aanwezig zijn. Ook burgemeester Out is aanwezig, wellicht kan hij de jonge debaters
voorzien van een aantal goede adviezen.
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