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Nieuwsbrief 2 september 2020. 

 

Hallo allemaal, 

 

Na een goede opstart afgelopen maandag, nadat de school plotseling dicht moest, is de rust weer 
gekeerd. Een paar collega’s van onze afdeling hebben zich laten testen en waren negatief. Dus 
gelukkig geen Corona. Het is fijn om te vertellen dat we op dit moment geen collega’s hebben die 
Corona gerelateerde klachten hebben. We hopen natuurlijk dat dit zo blijft! 

 

We blijven zien ook dat ouders hun verantwoordelijkheid nemen wanneer hun zoon of dochter 
verkoudheidsklachten heeft, zij houden deze kinderen thuis. Fijn dat jullie hier ook zorgvuldig mee 
om blijven gaan. We hopen dat jullie dit blijven doen ondanks dat de maatregelen zijn aangepast 
door het Ministerie. Het blijft een vervelend feit dat wanneer een leerkracht hierdoor ziek wordt 
hij/zij niet mag werken en is er gelijk een hele klas die thuis moet blijven, dat willen we zoveel 
mogelijk zien te voorkomen. 

Leerlingen met klachten: advies aan ouders gebruik je gezonde verstand: soms is het verstandig om 

een kind thuis even uit te laten zieken om besmetting op school te voorkomen. Wat betreft 

leerlingen met koorts: thuisblijven! 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 met ons verstandig. 

Vervanging in de school 

De vervangster op woensdag en vrijdag in de bijen en haaiengroep is gestopt. We hebben daarvoor 
een nieuwe vervangster, we gaan ervan uit dat ze het hele schooljaar kan blijven vervangen. 

Herhaling mededeling: 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. 

 



 

Zwemmen 

We hebben een positieve reactie ontvangen van Openbaar Onderwijs Emmen dat we met 2 groepen 

leerlingen mogen blijven zwemmen. De vergoeding voor het vervoer wordt betaald. We zwemmen 

tot de herfstvakantie nog met 3 groepen leerlingen en na de herfstvakantie met 2 groepen. De 

leerlingen die mee gaan krijgen dit voor de herfstvakantie te horen. 

 

 
 

Herhaling bericht: Parro 

We hopen dat Parro naar ieders tevredenheid werkt. Wanneer dit nog niet goed lukt kunt u na 

schooltijd even contact leggen met de leerkrachten. 

Een afmelding van een leerling moet ten alle tijde bij de administratie van de school worden 

gemeld en niet via Parro! 

Van een paar ouders hebben we gehoord dat ze geen mail ontvangen. Dit is nadrukkelijk in de 

eerste schoolweken gevraagd. We verzoeken nogmaals om dit door te geven aan de administratie 

van de school. 

 

 
 

Kinderboekenweek 

Aanstaande woensdag start officieel de Kinderboekenweek, de voorbereidingen zijn in volle gang. 

Het wordt weer een leuk thema. 

 

 

 
 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


