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Hallo allemaal, 

Nadat er snel actie is gezet op de schoonmaak van de materialen en de lokalen, kunnen alle 

leerlingen weer in hun eigen lokalen. Dat is wel heel fijn, een nadeel is wel dat er af en toe 

redelijk wat lawaai is omdat er spullen moeten worden afgevoerd. Dit kan helaas niet zonder 

lawaai plaatsvinden. De medewerkers die hiermee bezig zijn proberen hier rekeneng mee te 

houden, maar dat lukt natuurlijk niet altijd. 

Helaas wordt er ook in de tuinen van de aangrenzende woningen gewerkt, met trekkers, 

shovels enz. Dus van 2 kanten is er lawaai.......... Het dagprogramma kan er daarom iets anders 

uit. We gaan ervan uit dat na het Paasweekend alles weer in een rustiger vaarwater is wat 

betreft de werkzaamheden. Ook hopen we na de Pasen alle leerlingen weer te ontmoeten. 

Iedereen doet z’n best om alles volgens het normale programma te laten lopen, dat lukt tot nu 

toe aardig. 

 

In de meivakantie zullen er nog wat werkzaamheden plaatsvinden, waar de leerlingen helemaal 

geen last van zullen hebben. 

 

Wat betreft de Corona besmetting(en) is het nu rustig. Ook hier doen we erg ons best om ons 

aan de voorzorgsmaatregelen te houden zodat de leerlingen gewoon naar school kunnen blijven 

gaan! We gaan ervan uit dat ouders/verzorgers hierbij ook hun steentje bijdragen. Daarom 

nogmaals onderstaande punten vanuit de GGD 

 

Krijgt uw kind klachten?  

Houd uw kind dan thuis en maak gelijk een testafspraak. Ook als de vorige testuitslag negatief was. 

Klachten die passen bij het coronavirus zijn:  

 verkoudheidsklachten: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn; 

 (licht) hoesten; 

 plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping); 

 kortademigheid/benauwdheid; 

 verhoging (boven 37,5) óf koorts (boven de 38 graden). 

Met één of meer van deze klachten moet uw kind thuisblijven en mag hij/zij geen contact hebben 

met mensen buiten het huishouden. Als uw kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of 

benauwd is, dan moeten alle huisgenoten thuisblijven. 

 

 

Laat u uw kind liever niet testen? 

De GGD weet wanneer er een kind komt testen. In dat geval wordt de test gedaan door een 

medewerker die hier vertrouwd mee is en goed met kinderen om kan gaan. Zie ook dit item van 

https://www.rtvdrenthe.nl/media/68328/Coronatest-voor-kinderen-niet-leuk-wel-nodig


RTV Drenthe. Kiest u ervoor uw kind niet te laten testen, houd uw kind dan minimaal 7 dagen thuis, 

vanaf de start van de klachten, én totdat hij/zij minimaal 24 uur geen (of alleen nog milde) klachten 

heeft.   

 

Wilt u contact opnemen met GGD Drenthe? 

Zij nemen dan de adviezen voor uw persoonlijke situatie met u door en beantwoorden eventuele 

vragen. U kunt de GGD 7 dagen per week bereiken, via contactonderzoekcorona@ggddrenthe.nl en 

0592-306300 (08:00 – 17:00 uur). U krijgt dan ook een ‘dossiernummer’ waarmee u uw kind zonder 

klachten kunt laten testen op dag 5 van de quarantaine (via 0800-2035).   

 

Tot slot 

Kinderen worden minder ernstig ziek en hoeven bijna nooit opgenomen te worden in het ziekenhuis 

vanwege het coronavirus. Het is begrijpelijk dat u toch even schrikt van dit bericht. Meer informatie 

over kinderen en het coronavirus vindt u ook op rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen en 

rijksoverheid.nl/coronavirus.  

  

Alleen samen krijgen we corona onder controle. U speelt hierin een belangrijke rol. Hartelijk dank 

voor uw bijdrage hierin. 

 

Pasen: 

Vandaag hebben we met alle groepen paaseieren gezocht. Het was een leuke activiteit. We hadden 

er prima weer bij! 

 
Wij wensen iedereen gezellige Paasdagen  

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

Jannie Schaafsma, Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 
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