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Hallo allemaal, 

We zijn de afgelopen weken weer redelijk goed door gekomen. In ieder geval geen groepen 

naar huis en weinig zieke leerlingen. We hopen dat we de laatste periode tot aan de 

zomervakantie zo door kunnen gaan. En bovendien dat er steeds meer mensen gevaccineerd 

worden. 

 
 

 

 

Koningsspelen:    

Vorige week vrijdag vonden de Koningsspelen plaats. De invulling was iets anders maar er zijn 

op gepaste wijze leuke spelletjes zowel binnen als op het plein gedaan. En natuurlijk met wat 

lekkers erbij! We hebben mooie foto’s op Parro voorbij zien komen en kunnen terugkijken op 

een gezellige dag. 

 

 

 

 

Een paar noemenswaardige punten: 

Vandaag werkt de klassenassistente van de dolfijnen, haaien en giraffen voor het laatst bij ons 

op school. Zij doet de vervanging van een zieke collega.  Ze heeft een baan aangeboden 

gekregen met meer uren en deze heeft ze geaccepteerd. We vonden het fijn dat ze bij ons op 

school heeft gewerkt maar erg jammer dat ze nu al weer weg gaat. Bedankt voor je inzet en 

veel plezier in je andere baan. De vaste klassenassistente pakt haar werkzaamheden  

langzamerhand weer op. 

Verder heeft onze cluster directeur besloten om te stoppen met werken. Hij heeft meer dan 40 

jaar gewerkt voor het onderwijs in Emmen, dus dat is hem zeker gegund! Zijn besluit valt 

samen met de herindeling van de clusters waar de scholen van Openbaar Onderwijs in zijn 



georganiseerd. Op dit moment zijn er 10 clusters, na de zomervakantie zullen dit nog vier 

clusters zijn. Ieder cluster krijgt een bovenschools directeur, deze is verantwoordelijk voor 

alle scholen in zijn of haar cluster. Alle scholen behouden verder gewoon hun locatiedirecteur. 

 

 
 

 

Indeling personeel. 

Helaas is de formatie nog niet bekend (hoeveel geld we hebben, hoeveel groepen zijn er en wie 

komt voor welke groep) Dit zal binnenkort vast bekend worden. Dit in samenspraak met de MR. 

 

Renovatie. 

Afgelopen maandag en dinsdag is er een start gemaakt met de renovatie van de lokalen, er zitten 

inmiddels weer mooie wanden in die goed zijn geïsoleerd. De komende week gaan ze verder met de 

plafonds en het aanleggen van de elektriciteit. Aan de kant van het plein komt er een nieuwe pui 

in, helaas zit hier een levertijd op en kan hij in de meivakantie nog niet worden geplaatst. Van dit 

lokaal kunnen we dan ook nog geen gebruik maken. Wel van het lokaal achter de schuifwand. 

Tegelijkertijd komen ook alle materialen weer terug die zorgvuldig zijn schoon gemaakt. 

 

 

Inzet logopedie en fysiotherapie. 

Na de meivakantie zal ook de logopedie weer opstarten. Dit is een aantal weken in een aangepaste 

vorm geweest omdat er geen externe mensen in het gebouw mochten komen. Zij zullen hierbij 

zeker de nodige zorgvuldigheid in acht gaan nemen. Het is fijn voor de leerlingen dat dit weer 

gewoon kan plaatsvinden, het draagt weer bij tot hun verdere ontwikkeling.  

Helaas gaat de fysiotherapie nog niet opstarten omdat de fysiotherapeute andere werkzaamheden 

binnen de praktijk is gaan doen. Ze zijn op zoek naar een andere kinderfysiotherapeut(e). 

Uiteraard blijven we voorzichtig met z’n allen en blijven de groepen nog zoveel mogelijk van elkaar 

gescheiden. We willen evt. besmetting zoveel mogelijk zien te voorkomen! 

 

 

KidsLife 

Kidslife is een programma voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van 6-18 jaar. Overgewicht 

is een groot probleem in Nederland, en ook in de gemeente Emmen en omgeving. Overal in 

Nederland en ook in Emmen en omstreken worden projecten opgezet voor kinderen. Deze trajecten 

duren vaak 1 of 2 jaar, maar vaak met weinig resultaat. Daarom wil men nu in samenwerking met 

onder andere kinderartsen, huisartsen en de GGD een programma opstellen voor onbepaalde tijd. 

Kinderen kunnen hier op ieder gewenst moment instromen, er is geen begin- of einddatum. Het 

kind wordt gevolgd. Ieder kind krijgt een programma dat op hem/haar is afgestemd. Elke 

zorgspecialist bepaalt in samenwerking met de ouder/verzorger wat voor diegene belangrijk is en 

hoe lang het traject naar verwachting gaat duren. 

KidsLife is een samenwerking tussen diëtist, psycholoog, (kinder) fysiotherapeut en personal coach. 

Allen kinderen zullen in gesprek gaan met deze verschillende professionals. Naar aanleiding van 

deze gesprekken wordt een persoonlijk programma opgesteld. 

Wat is het doel van KidsLife 

Het doel is om kinderen en ouders/verzorgers enthousiast te maken voor een gezonde leefstijl. 

Naast gezonde voeding en bewegen wordt er gekeken naar een gezonde leefstijl in brede zin. 



Waar komt de ‘ongezonde’ leefstijl vandaan? Dit is vaak niet één oorzaak. Om deze reden zal er 

tussen de verschillende zorgspecialisten nauw worden samengewerkt om hieruit een leuk en 

effectief programma op te stellen voor elk persoon. 

 

 
 

Zie voor verdere informatie de website: www.kidslifedrenthe.nl 

 

 

 

 

Data om te onthouden en ook vermeld op de schoolkalender: 

1 t/m 16 mei           Meivakantie 

24 mei                    2e Pinksterdag 

4 juni                      margedag voor leerlingen, studiedag voor het personeel. 

 

 

 

We wensen iedereen een gezellige meivakantie en blijf gezond! 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


