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Nieuwsbrief september 2020. 

 

Hallo allemaal, 

We zijn inmiddels alweer 5 weken onderweg in het nieuwe schooljaar en naar ieders tevredenheid. 
Gelukkig zijn we wat betreft teamleden en leerlingen gewoon kunnen opstarten. In alle groepen is 
de normale bezetting van leerkracht, klassenassistent en alle leerlingen zijn aanwezig, behalve een 
leerling die is verhuisd. 

Re-integratie collega in de dolfijnengroep, dit gaat de goede kant op. Daarnaast blijft er vervanging 
in de groep. 

Corona  

Ook wij als school proberen er alles aan te doen om Corona buiten onze school te houden. Voor de 
leerlingen waren de regeltjes van voor de zomervakantie nog redelijk goed bekend, dat scheelde 
voor ons een heleboel. 

We 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 
omgaan. In het team hebben we 2 collega’s gehad die zich hebben laten testen. Gelukkig was er 
vervanging in de groep mogelijk doordat de duo-collega bereid was om extra te gaan werken. De 
uitslag van beide collega’s was negatief, dus mochten ze weer aan het werk gaan. Uiteraard hopen 
we dat het hierbij blijft, maar de praktijk kan er heel anders uit gaan zien. Er zijn momenteel nog 
steeds te weinig invalleerkrachten beschikbaar. We hopen dan ook niet dat we moeten besluiten 
om een groep naar huis te sturen omdat er geen leerkracht voor de groep staat. Het is realistisch 
dat dit wel gaat gebeuren, we zijn ons daarom aan het voorbereiden op digitaal onderwijs oftewel 
“Les op afstand” Dit zal plaatsvinden wanneer de leerkracht thuis is vanwege verkoudheidsklachten 
en niet naar school mag tot degene is getest. We gaan er dan ook vanuit dat ouders ook hun 
verantwoordelijkheid nemen om hun kind het thuiswerk te laten maken, het liefst natuurlijk zo 
zelfstandig mogelijk.  

Wanneer er leerlingen vrij langdurig ziek thuis zijn, worden er thuiswerkpakketjes gemaakt, we 
gaan er vanuit dat ouders ervoor zorgen dat dit ook wordt gemaakt, dit om te voorkomen dat een 
leerling achter gaat lopen. Dat zou jammer zijn. 

Wanneer mag mijn zoon/dochter wel/niet naar school 

Voor leerlingen boven de 6 jaar blijft gelden dat zij bij neusverkoudheid (met of zonder koorts) 

thuis blijven tot de klachten over zijn. Alleen wanneer neusverkoudheidsklachten door de ouders 

herkend worden als een bekend ziektebeeld voor dit kind, zoals hooikoorts of astma, kan het kind 

wel naar school. Wat betreft leerlingen met klachten als keelpijn en hoesten is het advies: 

thuisblijven, net als  leerlingen met koorts!  

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 verstandig. 



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 

Zoals jullie is gemeld vergoed de gemeente Emmen niet langer ons vervoer naar het zwembad. 

Natuurlijk vinden we dit erg jammer. We hebben daarom een voorstel gedaan om in ieder geval dit 

schooljaar nog te mogen blijven zwemmen met de 2 groepen leerlingen die nog geen diploma 

hebben. Ook omdat we weinig meer kunnen schuiven in onze roosters, we waren immers al gestart. 

Wanneer we niet meer kunnen zwemmen moeten we de leerlingen een tweede beweegles 

aanbieden. De tijden die op dit moment ‘over’ zijn in de sporthal zijn momenten waarop ons lees- 

en rekenonderwijs plaatsvindt. Dit vinden we niet wenselijk. We hopen dat we hiervoor akkoord 

krijgen. 

 

Schoolgebouw 

Wat betreft een eventuele verhuizing naar het schoolgebouw is het even rustig op dit moment. We 

hebben inmiddels 2 gebouwen bezocht die niet geheel aan onze wensen en eisen voldoen. We zijn 

ons bewust van het feit dat wanneer we ergens anders naar toe zouden moeten gaan dat we er qua 

ruimte vreselijk op achteruit gaan. We zijn ons aan het beraden om voor te stellen nog eens een 

second opinie te vragen wat betreft de functionaliteit en duurzaamheid van dit gebouw. Het 

voldoet prima aan onze eisen, alleen zijn de puien een struikelblok omdat deze niet geïsoleerd zijn 

en er enkel glas inzit. Met name in de winter is dit nog wel eens een probleem. Voor de rest zijn we 

uitermate tevreden over het gebouw. 

 

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! 

 

 

 

Met vriendelijke groet mede namens het SO-team, 

 

Jannie Schaafsma, 

Locatiedirecteur SO afdeling Thriantaschool. 

 

 
 
 


