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Situatie rondom school bij het uitgaan 
Vorige week hebben wij u geïnformeerd over de 

drukte bij het uitgaan van de school. Ondanks 

dat wij merken dat het op bepaalde momenten 

goed gaat en iedereen zijn best doet om afstand 

te houden, blijft het op bepaalde dagen erg druk 

aan de kant van de Prinses Irenestraat.   

Wij zijn in overleg met de MR en onderzoeken 

welke eventuele aanvullende maatregelen we 

zouden kunnen nemen (denk aan: wijziging van 

schooltijden, cohorten, etc.). In dit proces 

nemen we ideeën van ouders mee en kijken we 

ook naar haalbaarheid en werkbare scenario’s 

voor zowel ouders als personeel.  

Een van de afspraken die daarbij vaststaat is, 

dat ouders niet zijn toegestaan in het 

schoolgebouw en/of op het schoolplein. Dit is 

een Plateau brede afspraak, gemaakt met de 

directeuren van alle kindcentra van Plateau. 

Samen met ouders willen wij er zorg voor 

dragen dat er voldoende ruimte is om afstand te 

houden tot elkaar. We vragen u (nogmaals) met 

klem om de ruimte rondom de school zo 

optimaal mogelijk te benutten, zodat voldoende 

afstand houden voor alle ouders mogelijk is. Wij 

willen u vragen om, waar mogelijk, uw kind(-

eren) aan de kant van Bellevue op te halen. Aan 

deze zijde van het gebouw is voldoende ruimte 

om afstand tot elkaar te bewaren.  

Mocht u goede ideeën hebben over bovenstaand 

probleem, kunt u dit laten weten aan de MR via: 

mr@kindcentrum-emmaschool.nl Wij hopen 

weer op ieders medewerking.  

 

 
 
 

 

 

 

 

Ziekmelden kind(-eren) 

Regelmatig komt het voor dat kinderen ziek 

thuis zijn. Zeker in de situatie rondom corona zal 

het voorkomen dat u uw kind thuis moet houden 

vanwege bijvoorbeeld verkoudheidsklachten.  

In dit geval stuurt u het beste een bericht aan de 

leerkracht via MijnSchool.  

Mocht u twijfelen kunt u altijd even telefonisch 

contact opnemen om te overleggen.  

 

Stappenplan bij ziekte leerkracht 

Zoals u eerder in de brief namens Plateau heeft 

kunnen lezen, zal ook ons Kindcentrum de 

komende tijd helaas steeds vaker te maken 

krijgen met uitval van leerkrachten en de 

gevolgen van het testbeleid rondom Covid-19. 

Wij willen u daarom informeren over de stappen 

die wij nemen op het moment dat een leerkracht 

afwezig is. 

Op het moment dat de leerkracht van uw 

kind(eren) ziek is of thuis moet blijven vanwege 

verkoudheidsklachten, proberen wij een invaller 

te regelen. Dit doen wij via de invalpoule van 

Top Drenthe. Op het moment dat er geen 

reguliere invalleerkracht beschikbaar is, 

proberen we een invaller via het centrum voor 

kunst en cultuur (ICO) te regelen. Dit zijn 

kunstvakdocenten die vanuit hun vakgebied een 

dag komen lesgeven. Mocht er ook vanuit het 

ICO geen invaller beschikbaar zijn, kijken we of 

we intern een oplossing kunnen vinden. In het 

uiterste geval zijn wij helaas genoodzaakt om 

een groep naar huis te sturen. Soms weten wij 

dit helaas pas op de dag zelf. In alle gevallen dat 

dit voorkomt, stellen wij u hierover op de hoogte 

door een spoedbericht via MijnSchool.  

Wij begrijpen dat dit voor u als ouder erg 

vervelend is en vaak voor organisatorische 

problemen kan zorgen. Uiteraard vinden wij dit 

als school ook erg vervelend om te moeten 

doen. We hopen dan ook op uw begrip in een 

dergelijke situatie.  
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Thuisonderwijs/afstandsonderwijs 

Aangezien er vanwege verkoudheidsklachten 

regelmatig kinderen thuis moeten blijven, 

maar het ook steeds vaker voor zal komen 

dat leerkrachten afwezig zijn, onderzoeken 

wij de mogelijkheden om thuisonderwijs of 

onderwijs op afstand vorm te geven. Wij 

zullen u hierover binnenkort nader 

informeren. 

 

Luizencontrole 

Normaal gesproken worden alle kinderen na 

iedere vakantie op school gecontroleerd op 

luizen. Vanwege de coronamaatregelen is 

het niet mogelijk om de luizencontroles op 

school uit te laten voeren door de 

luizenouders.  

Wij willen u daarom vragen om regelmatig 

het haar van uw kind te controleren op 

luizen. Mocht u luizen constateren kunt u dit 

door geven aan de leerkracht.  

Mochten er in de groep van uw kind(eren) 

luizen geconstateerd zijn, stellen wij u 

hiervan op de hoogte.  

 

 

 

 

 

Vernieuwd aanvraagformulier verlof 

Het formulier om verlof aan te vragen is 

vernieuwd. In het formulier zijn de 

richtlijnen voor het aanvragen van verlof 

beschreven. Wij verzoeken u om het 

verlofformulier ruim van tevoren 

(minimaal 2 maanden), calamiteiten 

uitgezonderd, in te dienen bij de 

directeur.  

Het verlofformulier kunt u vinden onder 

het kopje ‘documenten’ in MijnSchool.  

Mocht u hierover vragen hebben, kunt u 

contact opnemen met de directeur.  

 

 

Agenda 

 
September   

 

15    Verkiezingen leerlingenraad 6-8 

15    MR-vergadering 

24    Studiedag – alle kinderen vrij 

30    Start Kinderboekenweek  

 

 

  


