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                     Emmen, 30 januari 2021. 

Nieuwsbrief 2 van januari 2021. 

 

Hallo allemaal, 

We zitten alweer in de 4e week dat we niet naar school mogen gaan. We zien en merken dat  
iedereen actief is met de thuiswerkpakketjes en de online lessen. We worden in deze tijd digitaal 
behoorlijk vaardig. Daarvoor welgemeende complimenten aan de ouders/opa’s en oma’s die ervoor 
zorgen dat het allemaal gaat lukken thuis. Het is niet niks om ‘zomaar’ juf of meester te zijn voor 
je eigen kinderen! TOP hoe jullie dit allemaal voor elkaar krijgen. 

We gaan ervan uit dat we vanaf 8 februari weer naar school mogen gaan, hoe dit er uitgaat zien 
weet niemand, echt afwachten dus. Zodra hier iets over bekend is zullen we dit aan jullie 
doorgeven. 

Ouderavond op donderdag 18 februari ’21  

Er staat op donderdag 18 februari een ouderavond ingepland. We kunnen nu al aangeven dat deze 
niet doorgaat. Voor ons heeft dit 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 februari 20-minutengesprekken ingepland. Deze gaan 
gewoon door. Het is fijn om contact met jullie te hebben over de vorderingen en ontwikkeling van 
jullie kinderen. We gaan ervan uit dat dit digitaal gaat plaatsvinden, daarover volgt later nog 
berichtgeving. 

 

Personeel:  

Gelukkig hebben we binnen de organisatie nog steeds weinig besmettingen met Corona. Uiteraard 

hopen we dat dit zo blijft en houden we ons zorgvuldig aan de maatregelen. 

Vervangingen: 

We hebben een vervangster in de dolfijnengroep. Zoals eerder gemeld gaat de vervangster(die nu 

de vervanging deed op maandag en dinsdag) op de Catamaran werken. Hiervoor komt een andere 

vervangster in de plaats. Binnenkort gaat zij deelnemen aan de online ‘Meets’ zodat ouders en 

kinderen haar alvast kunnen zien. 



De vervangster van Miranda heeft vandaag voor het laatst bij ons ingevallen.Zij heeft een baan op 

de meester Vegterschool geaccepteerd. Hiervoor komt ook een andere vervang(st)er. Binnenkort 

horen jullie wie dit gaat oppakken 

 

Tot slot: 

We hopen van ganser harte dat leerlingen op 8 februari weer naar school mogen gaan, tot die tijd 
blijven we stinkend ons best doen om middels thuiswerkpakketjes en online-lessen het onderwijs op 
afstand te verzorgen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact leggen met de 
leerkrachten. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


