
 

Nieuwsbrief d.d.09-04-2020 

 

Nog even een korte nieuwsbrief voor de Pasen. 

  

Een mooi Paasboeket voor alle ouders en kinderen voor de enorme inzet en 
samenwerking! En nu even samen niets doen en genieten van het mooie weer! 

Ondanks alles wens ik jullie namens alle medewerkers goede paasdagen toe! 

Oud papier 

Via Parnassys hebt u gehoord dat het oud papier opgehaald wordt aanstaande zaterdag. 
Door het vaarverbod vervalt de vaarroute in Zuid. Heeft u familie, vrienden etc. aan de 
vaarroute stel ze a.u.b. nog even op de hoogte. Alvast bedankt voor de moeite! Met veel 
dank aan de Rova voor het leveren van vrijwilligers. De ouders die zaterdag gaan helpen 
willen we heel hartelijk bedanken voor hun inzet. Gerry, Marijke en Danielle, voor de 
organisatie van het ophalen van het oud papier hebben jullie zeker bovenstaand boeket 
verdiend! 

Zuiderschool 

Levi van de Zuiderschool heeft er opnieuw een zusje bij! Ze heet Jolijn. Een mooie naam 
en een mooi bericht in deze tijd. Ellen, Sjoerd, Levi en Fayenne van harte gefeliciteerd 
met Jolijn en alle goeds voor de toekomst. 

 



Koningsspelen 

Heel jammer dat de Koningsspelen niet door kunnen gaan op 17 april. Op deze dag wordt 
er wel gewerkt, maar elke leerkracht gaat voor hun eigen groep ook iets anders 
bedenken. Een verrassing dus. Wanneer het door was gegaan waren we om 12.00 naar 
huis gegaan en daarom stoppen we ook deze dag om 12.00 

Sportief rondje Giethoorn 

Janita Kist heeft speciaal voor mensen in Giethoorn het Gieterse rondje uitgezet. Dat is 
een parcours kronkelend door Giethoorn met negen fitnessoefeningen. Het rondje is in 
jogtempo in 35 minuten te volbrengen. Het gaat via de Beulakerweg naar de 
Kloostersteeg. Tussendoor zijn negen fitnessoefeningen te doen. Briefjes met 
instructie zijn opgehangen bij onder andere een bushokje, brug, container en bankje. 
Het zijn verschillende oefeningen voor kinderen, volwassenen en ouderen. Bedankt 
Janita! 

Educatieve programma ’s televisie 

Dagelijks zijn er door de week educatieve programma ’s via School tv, Zapp, Zappelin. 

U kunt Cathy en mij altijd bereiken op onderstaande nummers en via de mail. 

lidaandriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

0650849570 

 
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, Lida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


