
 

THRIANTASCHOOL                             
 

                                                      School voor onderwijs aan zeer moeilijk lerenden 
 

 

                     Emmen, 27 augustus 2020. 

Nieuwsbrief augustus 2020. 

 

Hallo allemaal, 

Opstart schooljaar ’20-‘22 

We zijn allemaal tevreden over de opstart van het schooljaar. De eerste dagen is het voor iedereen 
even weer wennen om in de vaste structuur te komen, maar toch went dit weer snel. De eerste 
ouderavond ligt inmiddels alweer achter de rug. Het was fijn om veel ouders weer te ontmoeten na 
een lange periode van weinig contact. We vonden het wel jammer dat een aantal ouders zich had 
opgegeven en niet aanwezig was. Zo’n eerste avond is altijd fijn voor de collega’s om informatie 
met ouders te kunnen delen en ook voor ouders onderling is het fijn om elkaar te ontmoeten. 

Leerlingenvervoer 

Ook wat betreft het vervoer zijn we met name ’s ochtends tevreden over hoe het gaat, de 

leerlingen komen niet allemaal tegelijk aan met de taxibus, de auto of de fiets. Dit zorgt ervoor dat 

het allemaal rustig verloopt. ’s Middag was het de eerste dagen een beetje rommelig. Maar aan het 

eind van de week verliep dit ook alweer beter omdat chauffeurs nu ook weten waar ze een leerling 

vandaan moeten halen. Mochten er voor jullie als ouders/verzorgers nog problemen zijn met het 

vervoer dan vragen we u om dit te melden aan de betreffende vervoerder en aan de afdeling 

leerlingenvervoer van de gemeente waarin u woont. 

Communicatie met ouders/verzorgers. 

Zoals eerder is gemeld gaan we vanaf dit schooljaar met Parro als communicatiemiddel werken. 
Zoals op de ouderavond is aangegeven is het belangrijk om hiervoor het juiste mailadres op school 
te hebben. Voor bijna alle ouders is dit nu goed in ParnasSys weggezet. Mocht u twijfelen, neem 
dan even contact op met de administratie van de school. 

Bezoek in de school. 

De richtlijnen en het protocol speciaal onderwijs geven aan dat ouders weer in de school mogen 
komen volgens strikte regels. Dit betekent dat ze dit ruim van tevoren moeten melden. Elke 
bezoeker in de school moet  bij binnenkomst een checklist invullen over o.a. gezondheidsklachten  
(dit wordt ‘triage’ genoemd). Ook houden volwassenen zich hierbij aan de 1,5 meter maatregel en 
de hygiënevoorschriften. Wat betreft het vieren van verjaardagen van uw zoon of dochter, maak 
hiervoor ruim van tevoren een afspraak met de betreffende leerkracht(en) De richtlijnen voor 
traktaties is nog steeds: alleen voorverpakt en geen zelfgemaakte traktaties. 

Extra kleding op school. 

We zijn op zoek naar extra kleding, dit betreft vnl. jongensonderbroekjes en evt. joggingbroeken in 
de maat 134. Mocht u thuis iets hebben in deze maat en u gebruikt het niet meer dan hebben wij 
hiervoor belangstelling. Het is fijn om leerlingen te voorzien van droge kleding te voorzien wanneer 
dit eventueel nodig is. 

 



 

Wel/niet naar school 

Voor leerlingen boven de 6 jaar blijft gelden dat zij bij neusverkoudheid (met of zonder koorts) 

thuis blijven tot de klachten over zijn. Alleen wanneer neusverkoudheidsklachten door de ouders 

herkend worden als een bekend ziektebeeld voor dit kind, zoals hooikoorts of astma, kan het kind 

wel naar school. Wat betreft leerlingen met klachten als keelpijn en hoesten is het advies: 

thuisblijven, net als  leerlingen met koorts!  

Er komt natuurlijk de komende tijd een periode waarin het weer gaat veranderen, dit kan leiden 

tot klachten als neusverkoudheid. Het is voor iedereen lastig om hierin de goede keuze te maken, 

daarom is overleg verstandig. 

Personeel 

Alle collega’s zijn weer gezond en wel gestart, daar zijn we natuurlijk heel blij en we hopen 
natuurlijk dat dit zo blijft omdat we weten dat er weinig of geen vervanging beschikbaar is. 

Leerkrachten in de dolfijnengroep  

Met de ene leerkracht gaat het de goede kant op, ze werkt weer 3 ochtenden in de week in de 
dolfijnengroep. Er blijft nog steeds vervaning in de groep. 

De andere collega is herstellende, maar het gaat niet zo snel, ze wordt de komende periode 
vervangen. 

 

Controle op hoofdluis in dit schooljaar 

We gaan op dit moment nog niet starten met de controle op hoofdluis gezien het Covid-19 virus. 

We gaan er vanuit dat ouders dit zelf goed en zorgvuldig controleren. 

Verlofregelingen: 

Schoolverzuim, anders dan bij ziekte, is wettelijk niet toegestaan.  

Er zijn uitzonderingen waar we vrij voor kunnen geven. Ik wil u verwijzen naar de schoolafspraken 

en regelingen, zoals vermeld in de schoolgids en op de website. Wilt u vrij vragen, vraag dit dan 

het liefst ruim een week van te voren aan middels het verlofformulier (te downloaden van de 

website). U ontvangt na indienen van de verlofaanvraag vervolgens een schriftelijke antwoord. 

Vraagt u niet tijdig vrij, of volgens afspraak, dan moeten wij u kind/ pupil op ongeoorloofd verlof 

zetten.  

Vrij vragen voor een ziekenhuisbezoek kan middels het formulier/afsprakenkaart van het 

ziekenhuis. Wij vragen u, waar mogelijk, afspraken zo veel mogelijk na schooltijd te plannen. Heeft 

u vragen betreft het vrij vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met school.  

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


