
‘Je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen!’  
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Beste wensen voor 2021 
 
De feestdagen zijn achter de rug en we staan aan het 
begin van een nieuwjaar. Als we terugkijken zullen we 
allemaal moeten concluderen dat het wel heel andere 
feestdagen waren dan we normaal hadden. Kerstdagen 
zonder alle familieleden bij elkaar, hooguit met slechts 
enkele gasten tegelijkertijd. Er is zelfs een nieuw woord 
voor: ‘blokjesvisite’. Oud en nieuw zonder vuurwerk. Dat 
laatste was niet helemaal het geval, maar er was wel 
aanzienlijk minder knalvuurwerk en mede daardoor veel 
minder vuurwerkslachtoffers. De zorg werd hierdoor 
minder belast. Het was een raar jaar. Als ik dit schrijf is 
nog niet bekend hoe het nu verder gaat. In ieder geval 
zijn de scholen tot 18 januari gesloten, met voor ons 
alleen noodopvang in speciale gevallen. Of de scholen 
met ingang van 18 januari weer open gaan is nog niet 
definitief bekend.  
Laten we hopen dat 2021 in ieder geval een veel beter 
jaar wordt, waarbij we grip krijgen op het corona virus 
en alles weer wat normaler wordt, de horeca en de 
winkels weer normaal open kunnen en het ook weer 
mogelijk is naar een film of het theater te gaan. 
Namens het voltallige team van SBO De Driemaster 
wens ik u allen een mooi en vreugdevol, maar bovenal 
gezond, 2021 toe! 
 
Werner Nijdam, directeur. 
 

Agenda 
In deze maand stonden van maandag 11 tot en met 
vrijdag 22 januari toets weken gepland en op 28 januari 
een studiedag. Deze zijn tot nader orde uitgesteld. U 
krijgt zo spoedig mogelijk bericht wanneer deze nu 

zullen plaatsvinden. In 
januari stonden ook 
judolessen gepland voor de 
groepen Tjalk en Galjoen. 
Ook voor deze lessen geldt 
dat het nog niet bekend is 
wanneer deze nu plaats 
zullen gaan vinden. 

 

Thuiswerken 

De eerste twee schoolweken van dit nieuwe 

kalenderjaar beginnen we met thuiswerken. De 

leerlingen krijgen via Parro werk van hun leerkrachten 

en er zal ook telefonisch contact met ze worden 

opgenomen door hun leerkrachten. Als leerlingen (of u 

als ouder) vragen hebben kunnen deze via Parro worden 

gesteld. We hopen dat het onderwijs na deze twee 

weken weer gewoon op school kan plaatsvinden.  

                           

Personeel 
Juf Manon, die op maandag les geeft in groep Aak en op 
vrijdag aan groep Tjalk, heeft te kennen gegeven dat zij 
per 1 februari met haar werkzaamheden op de 
Driemaster wil stoppen. Natuurlijk vinden wij het 
jammer dat zij deze keuze heeft gemaakt en wij willen 
haar dan ook hartelijk bedanken voor haar inzet voor de 
leerlingen en de school. We hopen dat zij deze maand 
nog in de gelegenheid zal zijn om afscheid te nemen van 
haar groepen. Als de lessen op 18 januari weer doorgaan 
op school zal dat ook wel lukken. 
Wie deze dagen zal gaan invullen na haar vertrek is nu 
nog niet bekend. We zullen u daar zo spoedig mogelijk 
over informeren. 

                         
 


