
Zelftesten 
Hoewel we op school op dit moment nog weinig last hebben 

van coronabesmettingen, zien we wel dat het aantal 

besmettingen in de regio oploopt. Ook mensen die beschermd 

zijn, testen vaker positief. Weet dat we op school voldoende 

zelftesten hebben en dat leerlingen deze op vrijwillige basis 

bij de conciërge kunnen ophalen. Het regelmatig doen van 

een zelftest (voorafgaand aan een schooldag) kan helpen een 

verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Een zelftest 

is alleen betrouwbaar als er geen klachten zijn.  

 

Klachten?  
Op onze website vindt u de belangrijkste informatie over het 

coronavirus en Plein Joure. 

Is uw kind verkouden of is er sprake van andere corona 

gerelateerde klachten, dan vragen we u altijd telefonisch 

contact met ons op te nemen en uw kind thuis te houden (ook 

als uw kind beschermd is). We zien op dit moment te vaak 

leerlingen met klachten op school verschijnen.  

 

In de basis geldt dat een leerling (ook bij lichte) klachten 

thuis moet blijven en zich moet laten testen. Als u telefonisch 

contact met ons opneemt, dan kunnen we samen met u 

bespreken hoe te handelen. U kunt ons ‘s ochtends vanaf 

7.30 uur bereiken via 0513-482166. 

 

Ondertussen wordt er bij ons op school nog steeds volop 

geventileerd en staat er bij de ingang desinfectiemiddel om 

de handen te reinigen. Komende vrijdag worden mogelijk 

nieuwe maatregelen bekend gemaakt. Mochten er nieuwe 

maatregelen komen voor het onderwijs, dan zullen we u 

daarover zo snel mogelijk informeren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Alinka Spijkers 

Directeur Plein Joure 

Pleinjoure.nl
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Hierbij een korte update vanuit Plein Joure. De informatie 

heeft deels te maken met corona en de oplopende 

besmettingen en betreft ook enkele praktische zaken.  

 

Nieuwe collega 
Na de herfstvakantie is Ilse van den Berg gestart als nieuwe 

LO-docent bij Plein Joure. Zij neemt de lessen over van haar 

voorganger Rienk de Haas. Omdat mevrouw van den Berg 

niet op dezelfde dagen werkt als dat dhr. De Haas dat deed, 

hebben we de LO-lessen moeten inpassen in de roosters van 

de leerlingen. Hierdoor krijgen de klassen PH1E, PH1F, PM2C, 

PV2F, PM3B, PM3C en PM4C op dit moment de LO-lessen 

aangeboden van twee LO-docenten. Een deel van de LO-uren 

wordt gegeven door mevrouw van den Berg en een deel door 

een van de andere LO-docenten. Met ingang van het tweede 

half jaar wordt dit aangepast in het rooster. Mevrouw van den 

Berg heeft ook de coaching van dhr. De Haas overgenomen. 

Zij is nu samen met mevrouw Sonja de Jong de coach van klas 

PV2f.  

 

Contact met de coach 
Wilt u contact opnemen met de coach van uw kind, dan kunt 

u hem of haar bereiken via de mail. Op onze website (onder 

het kopje contactpersonen) staan de mailadressen van de 

coaches.  

 

Opvang lessen 

We hebben op dit moment te maken met behoorlijk 

wat afwezigheid van collega’s als gevolg van ziekte. De 

verkoudheid en griepklachten nemen toe. Gelukkig hebben 

we nog weinig last van afwezigheid van collega’s als gevolg 

van corona. We moeten echter wel regelmatig lessen 

opvangen, omdat collega’s een sneltest moeten doen. Zoals u 

wellicht de afgelopen dagen hebt gemerkt, zorgt dit ervoor 

dat er geschoven wordt in het lesrooster van uw kind of dat 

lessen worden opgevangen door onze onderwijsassistenten. 

We doen onze uiterste best om de roosters zo aaneengesloten 

mogelijk te houden, maar helaas lukt dat niet altijd wanneer 

er meerdere collega’s gelijktijdig afwezig zijn. 

https://www.pleinjoure.nl/contactpersonen/
https://www.pleinjoure.nl/contactpersonen/

