
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandkrant 
december 2018 

jaargang 7 

Aan de ouder(s)/verzorger(s)  

Colofon: Thriantaschool – Zuidlaarderbrink 4 – 7812 GE Emmen 
Telefoon (0591) – 652190  

e-mail: administratie@zml-thriantaschool.nl 
Internet: http://www.zml-thriantaschool.nl 

 
Emmen,07-12-2018 
 

 
 
Rectificatie: 
Hoogstwaarschijnlijk is het  u bekend, 
omdat het op andere plaatsen wel is 
gecommuniceerd, maar per abuis staat 
in de jaarkalender dat de meivakantie 
dit schooljaar één week zou betreffen. 
Dit is niet juist, omdat deze twee 
weken betreft. 
De meivakantie is van vrijdag 19 april 
(Goede Vrijdag) tot en met vrijdag 3 
mei . 
 
Sinterklaasfeest: 
Sint en drie van zijn Pieten hebben 
dinsdagmiddag de school bezocht. ’s 
Morgens al waren er drie pieten 
aanwezig op school: piet Deco, piet 
Oscar en Veegpiet. Het was als vanouds 
weer een prachtig feest en aan het eind 
is gevraagd of Sint onze afdeling 
komend jaar ook weer wil bezoeken op 
woensdag 4 december. Hij gaat ervan 
uit dat dit goed gaat komen! Sint vindt 
het natuurlijk alleen al fijn dat de 
bezoekjes verspreid kunnen 
plaatsvinden. 
 
Nieuwe collega: Anje Koerts. 
Wanneer er iemand vertrekt, moet 
diens plek worden ingevuld.. ‘zo logisch 
als wat’, zou Johan Cruijf hebben 
gezegd. Omdat Sarah-Lotte de nieuwe 
locatiedirecteur wordt, moet haar plek 
in TP-ob worden opgevuld. Vorige week 
zijn sollicitatiegesprekken gevoerd,  

 
waarna we Anje Koerts hebben 
gevraagd onze nieuwe collega te 
worden. Anje heeft aangegeven heel 
graag deze nieuwe uitdaging aan te 
gaan. Ze heeft op donderdag 6 
december kennisgemaakt met het team 
en zal de komende weken een aantal 
dagen vrijwillig meedraaien om zo de 
organisatie en haar nieuwe leerlingen 
een beetje te leren kennen. 
 
Mededelingen van de leerlingraad:  
Verkiezingen: op vrijdag 02 november is 
na de verkiezingen de nieuwe 
leerlingraad bekend gemaakt:  

- Diejan: onderbouw 1 
- Marcel: onderbouw 2 
- Raoul: TP-ob 
- Bas: TP-MB 
- Tristan: structuurgroep 
- Roseanna: middenbouw 
- Jesse: TP-BB 
- Joel: eindgroep 

De raad heeft inmiddels zijn eerste 
vergadering gehad. Juf Ina heeft 
gemeld dat de raad een eigen budget 
van €250,- per jaar gaat krijgen. 
Onderwerpen die zijn besproken: wat 
zijn kernwoorden, waar je aan denkt 
bij het VSO, wat vind je van de naam 
Thriantaschool, en een vraag van de 
raad was wanneer we nu eindelijk een 
nieuwe school zouden krijgen? 
Dat is een vraag waar de gemeenteraad 
elk jaar antwoord op moet geven. Het 
kan best nog een paar jaar duren, maar 
je weet het nooit! 
Juf Sarah zal de voorzitter zijn vanaf 
februari. Ik zal deze vergaderingen 
missen: ze zijn zeer waardevol 
gebleken voor ontwikkelingen in de 
school. 
 
 
 

 
Baby-talk: 
Juf Leonie is bevallen van dochter  
Isa- Beau. Het gezin maakt het goed! 
De TP-BB draait inmiddels ook weer  
als een tierelier met meester Tom,  
juf Ingrid en assistent juf Liesette. 
Helaas is juf Nynke ziek, maar we 
hebben goede hoop dat ze vrij snel 
hersteld zal zijn.  
Ze wordt vervangen door Jolien 
Brouwer, die inmiddels alweer  
aantal weekjes meedraait op  
woensdag en vrijdag in TP-BB. 
Juf Wendy zal zoals gemeld na de 
kerstvakantie met verlof gaan. 
 Ze gaat worden vervangen door  
juf Tessa Vos. Intern zijn hiervoor in  
de organisatie wat kleine  
aanpassingen gedaan. Tessa gaat de 
verzorging van de creatieve vakken 
doen op maandag en vrijdag. Wendy, 
we wensen je een fijn verlof en een 
voorspoedige bevalling.  
Meester Anne Koopman is dinsdag  
voor de derde keer opa geworden  
van kleinzoon Niels! Gefeliciteerd 
Anne! 
 
Belangrijke data: 
- dinsdag 11-12: Winterfair in het  
VSO: komt allen!!! 15.00-19.00 uur 
- woensdag 19-12: afscheid van juf 
Ina, met receptie voor ouders van  
12.00 -13.00 uur (volgens uitnodiging) 
- vrijdag 22-12: de kerstvakantie 
begint om 15.00 uur! 
- maandag 07-01-2019: start van  
juf Sarah-Lotte als locatiedirecteur 
VSO. Zij hoopt alle leerlingen en 
collega’s dan gezond en wel te mogen 
begroeten bij het begin van het  
nieuwe kalenderjaar! 
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Dank 

 
 
Bij het schrijven van mijn laatste 
bijdrage aan de maandkrant, ben ik 
ontroerd.  
De laatste weken doe ik op elke dag 
wel eens iets ‘voor de laatste keer’ op 
de Thriantaschool: de laatste sint-
viering, laatste leerlingraadvergadering 
(waar ik flink werd verrast door de 
nieuwe raad met chocola en lieve 
wensen), laatste beoordeling, laatste 
voortgangsgesprek, kantoor opruimen, 
laatste gesprekje met lieve en 
betrokken ouders; ik kan nog tientallen 
zaken noemen.. 
Telkens komen herinneringen boven 
waarbij uw kind de meest belangrijke 
rol heeft gespeeld: door uw kind heb ik 
jarenlang de mooiste baan gehad die je 
kunt bedenken. Waar je als leerkracht 
van cruciaal belang voor de groep kunt 
zijn, kun je dat als locatiedirecteur 
voor een hele school zijn. En daar ben 
ik dankbaar voor. U als ouders wil ik 
hartelijk danken voor het in mij 
gestelde vertrouwen al die jaren. Ik 
hoop persoonlijk afscheid van u te 
kunnen nemen op 19 december, maar is 
dat niet het geval, wil ik u vanaf deze 
plek alle goeds toewensen voor u, uw 
naasten en natuurlijk voor uw kind, 
onze leerling! Wellicht treffen onze 
wegen ons ooit op een andere wijze, 
odf zien we elkaar bij de winterfair 
aanstaande dinsdag! 
Als teamleider bij Pro-Emmen zal ik 
zeker met hetzelfde enthousiasme 
werken met prachtige nieuwe collega’s 
en prachtige nieuwe jongeren. 
Juf Sarah zal een opvolger zijn die er 
vol voor zal gaan en ook haar eigen 
inbreng in de organisatie zal brengen. 
Ik heb het volst vertrouwen in haar ! 
Een gedicht dat mij persoonlijk heeft 
geïnspireerd en ook meermalen heeft 
gediend als onderligger in visiestukken 
is het volgende van Hans Andreus: 
 

 
 
 
 
 
 

 
Je bent zo 

mooi 
anders 
dan ik, 

 
natuurlijk 

niet meer of 
minder 
maar 

 
zo mooi 
anders, 

 
ik zou je 

nooit 
 

anders dan 
anders willen 

 
Met vriendelijke groet,   
Ina Prinsen.  
 
De volgende maandkrant: 
De volgende maandkrant gaat mee op 
vrijdag  18 januari 2019. 
 
 
TP ONDERBOUW GROEP: juf Sarah-Lotte, 
juf Miranda en klassenassistenten  
juf Cindy, juf Daniëlle 

 
Geen mededelingen 
 
ONDERBOUWGROEP 1; juf Dinanda, 
meester Menso en klassenassistenten 
juf Lisa en juf Nienke 
 
De afgelopen weken hebben we veel 
leuke dingen mogen beleven in de 
onderbouw. Zo hebben we judolessen 
gehad tijdens gymnastiek, we hebben 
genoten van het nationaal schoolontbijt 
en natuurlijk hebben we Sint en Piet op 
bezoek gehad. Wat was het leuk en 
vooral spannend! Iedereen was blij met 
zijn of haar cadeautjes en surprise.  
 
Op dinsdag 11 december is de 
winterfair. Ook hier zijn we al een 
tijdje druk voor aan het knutselen en 
kokkerellen. Kom gezellig een kijkje 
nemen! 
Woensdag 19 december is het afscheid 
van Juf Ina. Erg jammer dat ze ons gaat 
verlaten, maar gelukkig hebben we Juf 
Sarah-Lotte die het overneemt! 
Vrijdag 14 december mogen we 
schaatsen bij Emmen On Ice. 
(Schaatsen worden daar geleend) 
Vrijdag 21 december is de laatste 
schooldag voor de kerstvakantie.  
Wij wensen iedereen via deze weg vast 
een heel vrolijk kerstfeest! 
Dinsdag 29 januari is een studiedag. 
Leerlingen zijn dan vrij. 

 

 
 
 
ONDERBOUWGROEP 2: juf Annet en 
klassenassistenten  
juf Methilde, juf Liesette 
 
Deze drukke periode zijn we met  
van alles en nog wat bezig.  
We hebben genoten van een super 
gezellig sinterklaasfeest!  
De leerlingen hebben judolessen 
gevolgd, dit was een groot succes. 
 
U kan mooie foto’s vinden van al 
deze leuke gebeurtenissen op 
KLASBORD. 
Ook delen we hier belangrijke 
informatie op voor u. Helaas heeft  
nog niet een ieder zich aangemeld. 
We willen via deze weg u nogmaals 
vragen om dit te doen. 
 
Verder zijnwe druk aan de knutsel 
geweest voor de winterfair, het 
resultaat is erg mooi geworden!!  
We hopen een ieder dinsdag 11 
december te zien  
Vrijdag 14 december gaan we met  
de groep schaatsen bij Emmen on Ice, 
we vragen u om de leerlingen indien 
nodig wat warme kleding mee te  
geven, denk aan een muts, 
handschoenen enz… 
De schaatsen kunnen ze daar lenen. 
 
Verder vindt er nog het afscheid van  
juf Ina plaats op woensdag 19 
december. 
En zo langzamerhand komen we  
steeds dichter bij de kerstvakantie en  
is het jaar 2018 bijna ten einde. 
 
De groep zal na de vakantie met een 
leerling minder starten. Daniël gaat  
ons verlaten, hij gaat starten op de 
praktijkschool. Daniël we gaan je 
missen en wensen je veel succes! 
 
Wij wensen u alvast een  
fijne vakantie met gezellige  
feestdagen en een goed 2019 
 
Groetjes onderbouw 2 
 
 



  

 

 
 

 
STRUCTUURGROEP: meester Rene, 
meester Pascal en klassenassistenten 
juf Sylvia,  juf Patricia en juf Esther 

 
Dinsdag 4 december hebben we het 
Sinterklaasfeest gevierd. In de ochtend 
was er een spellencircuit met o.a. een 
opblaasbaar dartbord, skilopen, 
Sinterklaas karaoke en een opblaasbaar 
doel.  De pieten hebben ons erg 
verwend met pepernoten en 
schuimpjes. De klas heeft van 
Sinterklaas het spel “Concept Kids 
dieren” gekregen. De leerlingen zijn 
met juf Tessa en juf Esther naar de 
winkel geweest om Sinterklaas inkopen 
te doen. De cadeautjes zijn 
dinsdagmiddag één voor één aan de 
groepstafel uitgepakt, iedereen heeft 
gekregen wat hij graag wilde. 
Sinterklaas en zijn pieten hebben onze 
klas nog verast met een bezoek. Het 
was een leuk feest. Woensdag hebben 
de leerlingen zelf heerlijke pepernoten 
gebakken. 
Vanaf vandaag proberen we het lokaal 
in Kerstsfeer te brengen. Dinsdag 11 
december is de winterfair, hopelijk 
kunnen we nog een paar leuke winter 
en/of Kerst spulletjes voor in de klas 
kopen. 

 
 
MIDDENBOUWGROEP:  juf Ingrid, juf 
Janneke en  klassenassistenten  
juf Ramona en juf Marietje 
 
Hallo allemaal!  We hebben veel dingen 
gedaan deze maand zoals spullen 
maken voor de Winter Fair  
We hebben allerlei dingen gemaakt 
zoals: Sneeuwpopflessen, Diverse 
dingen van vilt en nog veel meer, maar 
dat we niet allemaal verklappen .  
De winterfair  is op Dinsdag 11 
December van 15:00 tot 19:00 uur. 
Iedereen is van harte welkom !  
We hebben Sinterklaas feest gehad op 4 
december. 

  
Als eerste hebben we in de klas om 
9:00 een film gekeken. 
  Daarna hebben we een spel parcours 
gedaan.  Het was heel leuk, we konden 
darten met een opblaasbaar dartbord, 
een wedstrijd op de loopski.s houden , 
pepernoten gooien doelschieten 
,reuzenmikado en karaoke.  
 Om 12:00 hebben we lekker gegeten. 
Om 13:00 hebben we de surprises uit 
gepakt.  
In onze groep hebben we met een 
dobbelsteen gegooid en als je 3 gooide 
mocht je een cadeau pakken, maar niet 
je eigen surprise .  
We zijn allemaal goed verwend.  
Groeten Caspar en Mike. Van de 
middenbouw. 
 
 
TP BOVENBOUWGROEP: juf Leonie en 
klassenassistenten  
juf Liesette en juf Nynke 

 
De drukke weken in december zijn 
aangebroken! Met heel veel leuke en 
gezellige dingen op de agenda. Er zijn 
wel wat veranderingen geweest in de 
klas. Juf Leonie is met 
zwangerschapsverlof gegaan. Op 16 
november is Isa-Beau geboren! De 
dochter van Juf Leonie en haar vriend 
doet het hartstikke goed! Meester Elias 
nam de taken van Juf Leonie over, 
maar heeft, zoals u weet, een andere 
baan gekregen. Meester Tom en Juf 
Ingrid staan nu voor de klas bij TP-BB.  
 
Op 4 december hebben we samen 
Sinterklaas gevierd. De leerlingen 
hadden lootjes getrokken en voor 
elkaar cadeautjes gekocht. Ook waren 
ze thuis flink bezig geweest met het 
maken van een surprise. De dag begon 
met het spelen van spelletjes. Dit was 
erg leuk en gezellig. Na de spelletjes 
hebben we de surprise één voor één 
uitgepakt. Iedereen was blij met 
zijn/haar cadeautje.  
’s Middags kwamen Sinterklaas en zijn 
Zwarte Pieten ook nog even langs. Al 
met al een superdag! 
 
Dinsdag 11 december is de Winterfair. 
Deze vindt plaats op school van 15.00 
uur tot 19.00 uur. De leerlingen zijn 
flink aan het knutselen geweest om u 
allemaal mooie kerstspulletjes te 
kunnen verkopen. Ook zijn er heerlijke 
(warme) hapjes. U komt toch ook deze 
dinsdag? 
 
In de laatste week voor de 
kerstvakantie nemen we afscheid van 
Juf Ina. Na 33 jaar op deze school te  

 
hebben gewerkt heeft ze een 
 andere uitdaging gevonden op 
 PRO Emmen.  
Op woensdag 19 december nemen  
de leerlingen afscheid van haar.  

 
 
TP Middenbouw: juf Jannike  
 en klassenassistent 
 juf Tamar  
 
Hallo allemaal,  
Afgelopen dinsdag hebben we  
genoten van een prachtig 
Sinterklaasfeest. In de ochtend  
hebben de leerlingen verschillende 
spelen gedaan, waarbij het 
enthousiasme groot was. 
 Alle leerlingen waren blij verrast  
met hun cadeaus en waren blij met  
de, door klasgenoten geschreven, 
complimenten op het inpakpapier.  
De komende tijd staat in teken van  
vele festiviteiten, namelijk de 
winterfair, het afscheid van juf Ina  
en natuurlijk kerst.  
Over het afscheid van Juf Ina  
kunnen we niet teveel verklappen, 
maar dit wordt een gezellige  
ochtend voor Juf Ina en  
de leerlingen. Op de winterfair  
zullen allerlei prachtige (door de 
leerlingen) gemaakte dingen  
worden verkocht. Daarnaast worden  
er ook lekkere versnaperingen 
verkocht, dus komt allen tussen  
15:00 – 19:00 . Morgen wordt de 
 klas in kerstsfeer gebracht en 
zullen we in de laatste week voor 
de vakantie van een kerstdiner  
gaan genieten.  
Groetjes TPMB  

 

 
 
 
BOVENBOUWGROEP: meester Nico,  
juf Renate en  
klassenassistenten  
juf Berd en juf Patricia 

 
Beste ouders/begeleiders, 
In deze roerige tijden i.v.m. Sint, 
winterfair, Kerstaankleding en 
afscheid van juf Ina op school  
hebben wij nog wat te melden uit  
de eindgroep. 
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Op 7 november hebben wij afscheid 
genomen van Semih. (foto) Hij heeft 
een werkplek bij de EMCO. 
Gefeliciteerd en succes gewenst. 
Ook is er een reddingsactie geweest 
door juf Berd met een aantal 
leerlingen. Egel Boudewijn is verzwakt 
mee naar school genomen en is door de 
dierenambulance opgehaald. We 
hebben er goede hoop op dat hij 
gezond en wel weer vrij gelaten kan 
worden. (foto) 
Zoals alle groepen hebben wij geld 
gekregen om boeken voor in de klas te 
kopen. Dit hebben wij donderdag 29 
nov gedaan. Het is een mooie 
afwisselende stapel boeken geworden. 
Ook de leerlingen die niet zo graag en 
makkelijk lezen hebben een keuze 
kunnen maken. Sinterklaas is gevierd 
met leuke surprises en gedichten. 
6 december zijn we met Joël, Melissa, 
Deeq en Rana naar de Holdert geweest. 
Daar hebben we op de 1e verdieping 
(Asalia) de hal en de huiskamer met 
kerstbomen versiert, De moeder van 
Lisa Ottens (oud-leerling) werkt daar. 
Dit is al het 3e jaar dat we met de 
leerlngen de boel versieren, erg leuk! 
 
Voor ons liggen dan nog de winterfair 
op dinsdag 11 december en het 
onvermijdelijke afscheid van juf Ina op 
19 december. Naar het eerste kijken 
we uit, maar bij het afscheid zal wel 
een traantje worden gelaten. Kortom, 
we maken ons de komende twee weken 
op voor de afsluiting van het 
kalenderjaar.  
Groeten van de eindgroep. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



  

 
WINTERFAIR 
Dinsdag 11 december  
15.00 – 19.00 uur 
Wij hopen u allen te zien!! 
 

 
 
 
 

 
 
Diejan Spijkerman 16-01-2005 
Dimitri van Vliet 01-01-2004 
Chantal Koops  02-01-2005 
Domique Scherpen 02-01-2004 
Stef Wemhof  02-01-2001 
Jesse Stiekema  08-01-2005 
Andy Ernst  13-01-2004 
Bram Fuhler  13-01-2004 

 
 
Groeten van het team en de 
leerlingen VSO Thriantaschool 
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