
  

 

 

 

Nieuwsbrief 4, 13 oktober ‘22. 
 
 
Inloopochtend op donderdag 27 oktober 
In de schoolkalender staat op donderdagochtend een inloopochtend gepland. Ouders/verzorgers 
worden uitgenodigd om in de groep van hun zoon/dochter/pupil te komen kijken. Er wordt op dat 
moment gewoon les gegeven. Het is de bedoeling dat de kinderen gewoon hun les kunnen blijven 
volgen. We willen ouders graag laten zien hoe wij het onderwijs geven. 
In de bijlage de uitnodiging, deze moet voor Er volgt nog een aparte aankondiging waarbij u zich kunt 
opgeven. 

 
Kinderboekenweek 
Afgelopen week hebben 2 collega’s de Kinderboekenweek geopend met een voorstelling op ons 
podium.  Na de voorstelling kregen alle groepen een boek mee naar de groep. 
Daarna hadden we op woensdag nog een mooie voorstelling van Jinky. Jullie hebben vast mooie 
foto’s voorbij zien komen op Parro. Zoals altijd was dit ook een geslaagde voorstelling! 
Hierna werken alle klassen de komende weken verder met het thema ‘” Giga groen””. 
 
Re integratie collega’s 
Zoals jullie weten zijn een aantal collega’s aan het re integreren: Harma, Judith en Annemieke. Het 
gaat de goede kant op  met de opbouw van uren.  Harma ondersteunt op dit moment in de 
verschillende groepen. Judith doet ondersteunende werkzaamheden voor alle leerkrachten m.n. op 
het gebied van rekenen en burgerschap. Wat betreft Annemieke: zoals bekend kan ze geen 
gymlessen meer geven en vervangt Danique deze uren. De afgelopen weken heeft ze veel hand- en 
spandiensten voor beide scholen gedaan, maar uiteindelijk geeft dit natuurlijk geen voldoening. Een 
baan binnen het onderwijs zal er helaas niet inzitten, daarom heeft ze  aanvullend een re integratie 
plek gekregen op het bestuurskantoor van OOEmmen. Om te kijken of  een functie, als deze, iets 
voor haar zou kunnen zijn. We zien haar daarom voorlopig niet binnen de scholen, maar blijft ze nog 
wel verbonden aan de Thriantaschool. Daarnaast blijft ze solliciteren naar banen die binnen haar 
bereik liggen. 
 
Andere baan collega: 
Annika zal na de herfstvakantie voor het laatst bij ons op school werken. Zij heeft een baan als 
leerkrachtondersteuner, geaccepteerd  op de RENN 4 school de Atlas. Natuurlijk vinden wij dit  heel 
erg jammer, omdat het een waardevolle en enthousiaste collega is. Maar we gunnen haar ook weer 
een andere en nieuwe uitdaging. Voor de ouders die haar graag nog even willen zien is er op 
donderdagochtend  27 oktober (na het inloopmoment) gelegenheid om een kop koffie/ thee met 
haar te drinken.  
De baaninvulling zal eerst tijdelijk worden opgelost door collega’s die al werkzaam zijn op de school. 
Na de herfstvakantie gaat er een vacaturen de deur uit. 
 
Nieuwsbrief 

De volgende nieuwsbrief ziet u verschijnen rond 11 november. 

 

Mede namens het team alvast een gezellige herfstvakantie gewenst, hartelijke groet 

Jannie Schaafsma, locatie directeur SO afdeling. 


