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Nieuwsbrief van december 2020. 

 

Hallo allemaal, 

Een bijzondere afsluiting van dit kalenderjaar. We zitten weer in Lockdown en uiteraard heeft dit 
consequenties voor het onderwijs en thuis. 

We gebruiken deze dagen voor de Kerstvakantie om het online onderwijs weer goed voor te 
bereiden. 

Vanaf 4 januari starten we onderwijs op, in een online setting tot in ieder geval 15 januari 2021. 
Alle leerlingen hebben thuiswerkpakketten mee gekregen. We verwachten van de leerlingen dat ze 
hier dagelijks mee gaan werken, dit is een verplichting. Vanaf 4 januari zijn leerkrachten dagelijks 
online om te ondersteunen, te bellen of werk te bekijken. Leerkrachten kunnen zien wat de 
activiteiten per dag zijn. Wanneer dit niet goed lukt kunt u de administratie vragen om terug 
gebeld te worden of kunt u via Parro reageren (let wel: vanaf 4 januari en niet in de 
Kerstvakantie). 

We geven op maandag 4 januari weer nieuwe thuiswerkpakketten uit, hierover krijgt u via Parro 
bericht. 

 

Personeel:  

Na de Lockdown werkt de groepsleerkracht van de dolfijnengroep weer in haar eigen groep, hier 

zijn we allemaal erg blij mee. Ze is tijdens haar afwezigheid- en herstelperiode goed en adequaat 

vervangen. 

Interne verhuizing in de onderbouwgroepen. 

De interne verhuizing is zoals plan goed verlopen. De zeehondgroep zit in het bijenlokaal en de 
vlinder- en bijengroep zijn beiden een klas doorgeschoven zodat met name de bijengroep meer 
ruimte heeft gekregen. We zijn er blij mee!  

 

Herhaling mededeling: Eten meenemen op de woensdagochtend. 

Op woensdag wordt er niet uitgebreid brood gegeten op school omdat daar geen tijd voor is. We 
zien dat een aantal leerlingen niets van huis meekrijgen. Het lijkt ons zinvol om wel een broodje of 
cracker mee te geven anders gaan ze om 12.30 uur met een lege maag naar huis. Vanuit de school 
boden we sommige leerlingen een cracker aan omdat ze niets bij zich hadden. Na de Kerstvakantie 
biedt de school de leerlingen niets meer aan. We gaan ervan uit dat alle ouders een broodje of 
cracker meegeven, daarna kan er thuis nog worden gegeten. 



 

 

 

 

Afronding en slotwoord: 

Het was voor ons allemaal een bijzonder 2020. Een jaar waarin we plotseling werden 
geconfronteerd met het Covid-19 virus. We hopen dat de Lockdown zorgt voor een snelle afname 
en we in de loop van januari weer kunnen opstarten en we vervolgens een mooi 2021 tegemoet 
gaan. 

 

 
 

 

Het SO team wenst u allen een gezellige feestdagen en vooral een gezond 2021. 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


