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Corona update 

Kijkend naar het groeiend aantal 

coronabesmettingen is helaas de tweede 

golf in Nederland begonnen. Daarom vinden 

wij het belangrijk dat u goed geïnformeerd 

bent over onze aanpak bij mogelijke 

besmettingen. U heeft hierover eerder een 

brief vanuit Plateau ontvangen. 

 

Besmette leerling of leerkracht  

Na iedere positieve test doet de GGD bron- 

en contactonderzoek. Tot en met 10 dagen 

na het laatste fysieke contact kan iemand 

nog klachten krijgen. De kans op 

besmetting is het grootst bij ‘nauwe 

contacten’. Dit zijn personen die langer dan 

15 minuten binnen 1,5 meter contact 

hadden. Vanuit Plateau worden de overige 

ouders van het kindcentrum geïnformeerd 

over de besmetting op locatie en in welke 

groep.  

Besmetting in de privésfeer van kind of 

medewerker Plateau  

Vanuit Plateau worden geen brieven 

verstuurd aan ouders wanneer een kind of 

medewerker in thuisquarantaine zit en zelf 

niet positief getest is. Zolang een kind of 

medewerker zelf (nog) niet positief getest 

is, is er conform de adviezen van GGD geen 

aanleiding om nadere maatregelen te 

nemen en kunnen medewerkers en 

kinderen, met in achtneming van de 

algemene hygiënemaatregelen, het 

kindcentrum blijven bezoeken.  

Lesuitval door ziekte/klachten 

leerkracht 

 
De afgelopen periode zijn er veel 
leerkrachten afwezig geweest vanwege 
Covid gerelateerde klachten. Het zal 

onoverkomelijk zijn dat we de komende 
periode steeds vaker te maken zullen 

hebben met uitval van leerkrachten. We 
proberen ouders zo tijdig mogelijk hiervan 
op de hoogte te stellen via Mijnschoolinfo en 

vragen om uw begrip in deze uitzonderlijke 
situatie.  

 

   
 

 
 

 

Nieuws uit de MR 
 
Het jaarverslag van de MR zal binnenkort 
worden gepubliceerd op onze website. 

Mocht u een vraag hebben over de inhoud 
van het jaarverslag, kunt u zich richten tot 

de MR, via het mailadres:  

mr@kindcentrum-emmaschool-assen.nl. 

http://www.emmaschool-assen.nl/
mailto:info@kindcentrum-emmaschool.nl


 

     

 

  

  

 

Vakleerkracht Engels 
 

Wij zijn blij u te kunnen meedelen dat 

wij inmiddels een geschikte 

vakleerkracht Engels hebben gevonden. 

In onderstaand stukje stellen wij 

Candice aan u voor. Candice zal per 3 

november bij ons starten en lesgeven in 

de groepen 1 t/m 4. Wij zijn erg blij 

met Candice als nieuwe collega en 

wensen haar veel succes en  

(werk-) plezier.  

Candice komt uit Amerika. Ze werd 

geboren in Honolulu, Hawaii, waar haar 

ouders op een militaire basis waren 

gestationeerd.  

Ze voltooide haar universitaire studie in 

Pennsylvania, waar ze in 2011 haar 

Master of Education behaalde. In 2012 

trouwden zij en haar Nederlandse man 

in Alaska, waar ze zeven jaar gewoond 

hebben. In 2019 zijn ze (opnieuw) 

geëmigreerd naar Nederland en wonen 

in Hoogezand met hun zoontje van 15 

maanden.  

Candice heeft meer dan 10 jaar 

ervaring in het onderwijs, variërend van 

kleuterschool tot middelbare school, en  

ze heeft recentelijk gewerkt voor een 

bedrijf dat online Engelse privélessen 

geeft aan internationale kinderen. 

                             

 

Agenda 

November  

9  GMR, start gewijzigde schooltijden 

23 Studiedag, alle kinderen vrij 

 


