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                     Emmen, 15 januari 2021. 

Nieuwsbrief 1 van januari 2021. 

 

Hallo allemaal, 

Allemaal nog de beste wensen en een gezond 2021 gewenst. Helaas hebben we de leerlingen en 
jullie niet kunnen ontmoeten na de Kerstvakantie. Gelukkig hebben we op tijd thuiswerkpakketjes 
kunnen meegeven en is het online lesgeven weer opgestart. We merken aan iedereen dat we 
hiermee ervaring hebben opgedaan en het sneller oppakken. We horen mooie en positieve 
berichten via de online contacten, terwijl we goed beseffen dat het in de thuissituatie niet altijd 
gemakkelijk zal zijn! 

Deelname aan online lessen: 

We merken dat een klein deel van de leerlingen nog niet online deelneemt aan de lessen die 
worden gegeven, dit is wel jammer want we proberen wel door te gaan met de ontwikkeling. 
Wanneer het voor deze leerlingen nog niet lukt om online deel te nemen adviseer ik u om contact 
te leggen met de leerkracht van de groep. 

Thuiswerkpakketjes uitdelen: 

Naar aanleiding van de persconferentie is de school voorlopig t/m 22 januari gesloten (behalve de 
noodopvang). A.s. maandag worden er voor sommige groepen weer thuiswerkpakketjes uitgedeeld, 
een aantal groepen doet dit online. Dit gaat volgens hetzelfde ophaalschema, de tijden worden 
nogmaals per groep verstuurd via Parro. Mocht u hierover geen bericht ontvangen dan gebeurt de 
verspreiding van de pakketjes op een andere manier en hoeft u niet naar school te komen. We 
hopen natuurlijk dat we op 25 januari weer open mogen gaan, dit is nog even afwachten. Mocht dit 
niet zo zijn dan delen we nog weer nieuwe thuiswerkpakketjes uit. Hierover krijgt u nader bericht 

Personeel:  

Gelukkig hebben we binnen de organisatie weinig besmettingen met Corona. Uiteraard hopen we 

dat dit zo blijft en houden we ons zorgvuldig aan de maatregelen. 

Rookvrije omgeving. 

 

 

Scholen zijn verplicht vanaf 1 augustus 2020 een rookvrij terrein te hebben (wijziging Tabakswet). 

Dit geldt voor primair en voortgezet onderwijs, mbo en hoger onderwijs. 

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit handhaaft hierop vanaf 1 januari 2021. Op 

overtredingen staan boetes. 

https://assets-sites.trimbos.nl/docs/46e1de60-9209-4987-b62d-82ca31d6906b.pdf


Van de scholen wordt verwacht dat ze asbakken en rookpalen verwijderen, via posters of borden 

aanduiden dat er niet gerookt mag worden. 

De school verwacht van externen, vervoerders en ouders dat zij zich ook aan deze regels houden en 

niet in het zicht van leerlingen roken. Een ieder is hiervan op de hoogte gebracht. 

Tot slot: 

We hopen allemaal dat leerlingen spoedig weer naar school mogen gaan, tot die tijd doen we 
stinkend ons best om middels thuiswerkpakketjes en online-lessen het onderwijs op afstand te 
verzorgen. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact leggen met de leerkrachten. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 


