THRIANTASCHOOL
School voor onderwijs aan zeer moeilijk lerenden

Emmen, 12 februari 2021.

Nieuwsbrief 1 van februari 2021.

Hallo allemaal,
Gelukkig mochten deze week de scholen weer open, we vinden het erg fijn dat we zijn opgestart
met halve groepen. We kunnen nu volop aandacht besteden aan iedere leerling! Zoals we tot nu toe
zien is het vervoer ook weer goed opgestart. Wij waren blij om iedereen weer te zien, maar dit
zagen we ook bij de leerlingen onderling! Ontroerend soms.

Herhaling: Ouderavond op donderdag 18 februari ’21
Er staat op donderdag 18 februari een ouderavond ingepland. Deze gaat niet door. Voor ons heeft
het ook weinig meerwaarde om dit online te laten plaatsvinden, helaas een andere keer.
Voorjaarsvakantie:
De voorjaarsvakantie start op vrijdagmiddag 19 februari om 14.15 uur .
20 minutengesprekken:
Er staan op donderdag 4 en maandag 8 maart 20-minutengesprekken ingepland.
De komende week ontvangt u een uitnodiging via Parro voor het tijdstip en u ontvangt een envelop
met een aantal documenten die worden besproken tijdens deze gesprekken.
Personeel:
De klassenassistente is de komende week nog afwezig in de bijengroep, we lossen dit intern op met
collega’s.
In de dolfijnen groep hebben de leerlingen inmiddels kennis gemaakt met de vervangende juf.
Afgelopen week heeft ze in de dolfijnengroep gewerkt.
De klassenassistente van dezelfde groep gaat a.s. woensdag genieten van haar
zwangerschapsverlof, ze wordt vervangen door 2 collega’s.
In de giraffengroep werkt de ene juf deze week voor het laatst bij ons op school. Zij heeft een baan
als IB er geaccepteerd op bs de Kubus. We vinden dit erg jammer, maar gunnen haar ook de kans
om als IB er aan de slag te kunnen gaan. Er is een vervangende juf die bij ons al bekend was.
Tot slot:
We hopen dat we allemaal gezond blijven, want dat is het allerbelangrijkste in deze tijd.

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team,
Jannie Schaafsma,
Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool.

