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                     Emmen, 27 november 2020. 

Nieuwsbrief 2 van november 2020. 

 

Hallo allemaal, 

 

Personeel: afwezige/zieke collega’s 

Gelukkig zijn er de afgelopen weken weinig of geen zieke/afwezige collega’s geweest. Helaas kon 

de haaiengroep 1 dag niet naar school omdat er geen vervanging was.  

De groepsleerkracht van de haaien, is aan het re-integreren en zoals het nu lijkt werkt ze voor de 

Kerstvakantie weer haar eigen dagen. 

Ook de groepsleerkracht van de dolfijnengroep, is goed op weg naar volledige re-integratie. We 

gaan er vanuit dat ze de week voor de Kerstvakantie ook weer haar baanomvang oppakt.  

 

 

Zwemmen 

Het zwemmen gaat de komende vrijdagen gewoon door, de laatste vrijdag (18-12) zwemt alleen de 
dolfijnengroep, dit i.v.m. de start van de Kerstvakantie. 

 



Interne verhuizing in de onderbouwgroepen. 

In de laatste week voor de Kerstvakantie gaan de vlinder- en bijengroep 1 lokaal ‘opschuiven’. De 
vlinders gaan naar het lokaal van de Zeehond (KDC de Vuurtoren), de bijen gaan naar het lokaal van 
de Vlinders en de Zeehond gaat verhuizen naar het bijenlokaal. Waarom gaan we deze verhuizing 
inzetten: de bijengroep is momenteel een vrij grote groep en heeft in het lokaal weinig ‘extra’ 
mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn er wel in het lokaal van de vlinders omdat deze groter is. 
We nemen de leerlingen mee in het verhuisproces. Ze zullen hier door de collega’s van op de 
hoogte worden gesteld. 

 

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. 

 

 

 

Vooraankondiging: Start Kerstvakantie 

Let op: de Kerstvakantie start op vrijdag 18 december om 12.00 uur. Het is verstandig om ook de 
vervoerders hiervan op de hoogte te brengen.  

 

 



Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


