
 

Nieuwsbrief d.d. 10-04-2019 

De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys) 

Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl 

Geachte ouders/verzorgers, 

 

Het is al even stil rondom de nieuwbouwplannen van onze fusieschool. Mogelijk 

wekt dat een beeld van "stilstand". Gelukkig is dat niet zo. Met alle partijen is 

hard gewerkt aan de realisering van een voorontwerp. Dat voorontwerp is in 

principe gereed om gepresenteerd te worden. Eerst aan het team en de 

medezeggenschapsraad en daarna aan de ouders en vervolgens de 

belangstellenden vanuit Giethoorn. Speciale aandacht in het voorontwerp (met de 

onderwijsvisie als leidraad) krijgen de duurzaamheid en de flexibiliteit van het 

gebouw en de plaats van de installaties. Een eerste sfeertekening hebben we 

kunnen laten zien tijdens de avond van Gieters Belang d.d. 28 maart jl. Samen 

met de gemeente konden we aan belangstellenden de stand van zaken melden. De 

sfeertekening geeft aan dat ook de inpassing van het nieuwe schoolgebouw in de 

omgeving belangrijk is. Tijdens deze avond waren Lida Andriol (de 

schooldirecteur), Erik de Boer (projectleider) en Alberto Boon (directeur-

bestuurder Stichting Op Kop) aanwezig voor een nadere toelichting. 

De bestemmingsplanprocedure loopt nog en is een verantwoordelijkheid van de 

gemeente. N.a.v. ingediende zienswijzen doet een gespecialiseerd bureau nader 

onderzoek naar de verkeersontsluiting. Dat is op zich een goede zaak. Immers 

ook alle geledingen van de school en het bestuur hechten aan een veilige 

verkeerssituatie. Bovendien kunnen we zonder vastgesteld bestemmingsplan niet 

bouwen. Dat is ook de reden waarom wij op snelle duidelijkheid hopen. 

Het bouwbudget is al langere tijd geleden vastgesteld en dat baart gezien de 

prijsontwikkeling in de bouw grote zorgen. Sinds 2015 zijn de prijzen met zo'n 

30% gestegen. Op andere plekken in het land heeft dat geleid tot forse 

financiële knelpunten in de aanbesteding van een schoolgebouw. Daar kunnen we 

de ogen niet voor sluiten en dat is ook de reden dat wij vertegenwoordigers van 

de gemeente hebben meegenomen in onze zorgen op dit punt. Binnenkort hebben 

wij hierover een bestuurlijk overleg met de gemeente. 

Op 27 maart jl. hebben we de medezeggenschapsraad (met vertegenwoordigers 

van team en ouders) bijgepraat over bovenstaande ontwikkelingen. Dat was een 

plezierig en constructief overleg. Daarin is ook nog eens onderstreept dat de 
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huidige staat van de gebouwen geen enkele vertraging toestaat. Dat de 

werkelijkheid weerbarstig is, is hiervoor ook beschreven. We zullen ons echter 

met alle kracht blijven inzetten om de voortgang in het bouwproces te 

bespoedigen. Na de presentatie van het voorontwerp stappen we in de fase van 

het definitief ontwerp. Ook daarover wordt u geïnformeerd.  

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de 

schooldirecteur. 

Hopende u voldoende te hebben ingelicht,  

Met vriendelijke groet, 

Alberto Boon (MES) 

Directeur-bestuurder 

Stichting Op Kop 

(ma t/m do) 

Postbus 2225 

8355ZJ Giethoorn 

tel. 0521-362520 

06-20443187 
 

Vragenlijsten sociale veiligheid 

 

 
Vragenlijst sociale veiligheid WMK 

Op 19 maart hebben we alle ouders een mail gestuurd met hierin een link om de 

jaarlijkse vragenlijst in te vullen. 

Helaas hadden nog maar weinig ouders deze lijst ingevuld en hebben we op 1 april 

een herinneringsmail gestuurd.  

Gisteren hebben we de 2e herinnering verstuurd aan ouders die de vragenlijsten 

nog niet hebben ingevuld. We stellen het erg op prijs als u de vragenlijst voor 

ons zou willen invullen. Hoe meer ouders deze lijst invullen hoe betrouwbaarder 

deze is. Wij vinden het erg belangrijk om ieders mening te horen.  

Alvast onze dank hiervoor, 

 

Team Noorderschool en Zuiderbasisschool 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijk! 

 

 
 

Op 6 mei, direct na de meivakantie komt de schoolfotograaf op beide scholen. 

De OR-en van beide scholen hebben dit in gezamenlijk overleg geregeld en dat wordt 

gewaardeerd. Er worden zowel groepsfoto ’s als individuele foto ’s gemaakt. De 

peuters (peuterwerk WipWap Tinten) worden ook gefotografeerd. 

 

Bij beide kleutergroepen hangen intekenlijsten voor ouders die kinderen hebben 

onder de 4 jaar en een foto willen maken samen met hun kinderen van de 

basisschool. 

 

Invullen kan t/m woensdag 17 april. 

 

Oud papier 

 

Zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. We willen iedereen die zich hiervoor 

inzet weer heel hartelijk bedanken. 

 

Cito-eindtoets 

 

Volgende week dinsdagmorgen, woensdagmorgen en donderdagmorgen gaan de 

kinderen van groep 8 de Cito-eindtoets maken. Dat vinden ze heel spannend. Het is 

belangrijk dat het op deze ochtenden heel rustig is in school. We starten precies om 

8.30. We wensen alle 25 kinderen heel veel succes. 

 

Koningsspelen 

 
Aanstaande vrijdagmorgen gaan we genieten van een heerlijk ontbijt, samen 

dansen en sporten. We hebben er veel zin in. Het is een grote organisatie. We 

waarderen de grote inzet van iedereen. Gezien de weerberichten is het heel fijn 

dat het binnen is.  

 

De peuters doen ook mee met het ontbijt in hun eigen lokaal. 



 

Alle leerlingen zijn s ‘middags vrij! 
 

Vrijdag 12 april vieren beide scholen gezamenlijk de Koningsspelen op verschillende 

locaties.  

Groep 1-2: in het Kulturhus in Giethoorn.  

Groep 3-4: bij Sport Inn in Steenwijk.  

Groep 5-6: in het Racketcentrum in Tuk.  

Groep 7-8: in zwembad “de Kragge” in Zwartsluis.  

We starten deze dag met een gezond en feestelijk Koningsontbijt in de 

Zuiderbasisschool.  

De dag ziet er als volgt uit: 8.20 uur  Verzamelen op het plein van de 

Zuiderbasisschool.  

8.30 uur  De kinderen gaan naar binnen. In 

verband met het grote aantal kinderen 

kunnen de ouders niet mee naar binnen.  

8.40 uur  Koningsontbijt in de verschillende 

klassen.  

9.05 uur  Openingswoord door Lida. Daarna dansen 

we samen de Koningsspelendans ‘Pasapas’ 

op het plein.  

9.20 uur  Vertrek naar de verschillende locaties. 

Groep 1-2 gaat lopend naar het 

Kulturhus. De andere groepen gaan met 

de bus.  

± 12.00 uur  Terugkomst op de Zuiderbasisschool. De 

groepen 1 t/m 4 kunnen door de 

ouders/verzorgers uit de lokalen gehaald 

worden. De kinderen van groep 5 t/m 8 

mogen vanaf het plein naar huis.  

 

De dans voor de Koningsspelen 2019 (Pasapas) staat op you tube. Op school hoor 

en zie je regelmatig groepen dansen en zingen.  

 

Schoolvoetbal jongens 

 

We wensen de meisjes van de Noorderschool en de Zuiderschool samen met hun 

leerkrachten veel succes en een fijne, sportieve middag toe! 

 

 

 

 

 

 



Verkeersexamen 

 

Alle kinderen van groep 7 zijn vorige week geslaagd voor het theoretisch 

examen! Gefeliciteerd! 

Aanstaande donderdag doen ze praktisch verkeersexamen. Gera en Roel fietsen 

met hun groep 7 naar Steenwijk. Peter alvast bedankt voor het meefietsen met 

de Noorderschool.  We wensen ze heel veel succes! 

 

 

 
 
Jaydey Schonewille is gisteren met zijn ploeggenoten/minioren  

Nederlands kampioen geworden bij de Club Meet in Den Haag. Wat een geweldige 

teamprestatie! Gefeliciteerd! 

 

Mooi schoon 

 

 
 

Rova schoonmaakactie groep 7/8 

Groep 7/8 heeft vrijdag samen met Annemarie de omgeving van school opgeruimd. 

Ze kregen hulp van een medewerker, met bootje van “de Grachthof”. Die hulp werd 

gewaardeerd. 

 



 

 

Palmpasen 

 

 
 

Vanmorgen hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 prachtige Palmpasen stokken 

versierd. We willen alle hulpmoeders bedanken voor hun onmisbare hulp. We zijn 

gezamenlijk naar de kerk gelopen waar we hartelijk werden ontvangen en hebben 

geluisterd naar een verhaal van juf Astrid. (Hallo Wereld) 

Donderdag 18 april hebben we nog een aantal paasactiveiten. Groep 1 en 2 gaan 

met de peuters gevulde paasmandjes brengen aan de bewoners van de 

Zonnewiede. De kinderen van groep 5 t/m 8 krijgen een spannende uitdaging. De 

kinderen van groep 1 t/m 4 gaan paaseieren zoeken op het plein. De kinderen van 

groep 3 en 4 gaan 13.00 uur gewoon gymmen in het Kuturhus, maar komen iets 

eerder terug op school.  

 

 

Op maandag 8 april is groep 7/8 naar de voorstelling: "Mijn pop huilt 's nachts " 

geweest. Er werd een verhaal verteld over een broertje en een zusje die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog moesten vluchten. Gelukkig liep het goed af! De 

verteller Eric Borrias wist de zaal helemaal mee te nemen in zijn verhaal. Groep 

7/8 vond het een mooi en spannend verhaal. 

Nieuwsgierig geworden? Op de onderstaande website vindt u meer informatie.  

https://verteltheater.nl/voorstellingen/mijn-pop-huilt-snachts-verteller-eric-

borrias/   
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Eric Borrias Mijn pop huilt 's nachts 

| Het Verteltheater 

verteltheater.nl 

“Dit is wat kinderen nodig hebben, 

verhalen verteld door een man die 

emotie, passie en inhoud aan elkaar 

koppelt in een adembenemend 

verhaal. Het was en is 

indrukwekkend 

 

Schoolvoetbal jongens 

Op woensdag 3 april zette het jongenselftal zijn beste beetje voor. Er werd 

goed gespeeld en samengewerkt. De spirit zat er echt in. Onder gejuich en 

aanmoediging van de vele supporters wisten ze 2 wedstrijden te winnen. 1 zelfs 

met 6-0!!  

Bij de prijsuitreiking bleek zelfs dat er een beker mee naar huis kon worden 

genomen, ze waren 4e geworden.  

Trots konden de heren deze de volgende dag in alle klassen laten zien.  

Via deze weg een bedankje naar Henk Scholten die tijdens onze wedstrijden de 

grensrechter was en een groot deel van de was heeft gedaan.  

 

De Zuiderschool deed mee met een gemengd team, omdat er weinig jongens in ze 

groep zitten. Ze hebben ook erg hun best gedaan. Ze wonnen 1 wedstrijd en 

hadden een leuke, sportieve middag. 
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Ingekomen: 

Peuteropvang de Wip Wap is gevestigd in de Zuiderbasisschool in 

Giethoorn . 

Wij stimuleren uw peuter om te spelen, leren en groeien en zullen uw 

kind begeleiden in een optimale ontwikkeling. 

Wij zijn zeer nauw betrokken bij beide basisscholen en waarborgen op 

deze manier de doorgaande leerlijn. 

Uw peuter is van harte welkom vanaf 2 jaar. Opgave is mogelijk via                             

www.stichtingpeuterwerk.nl of loop vrijblijvend even binnen bij peuteropvang  de Wip 

Wap voor een inschrijfformulier.   

 

Het voorjaar is begonnen, en zowel de 

BSO als groep 1/ 2 en de peuters 

hebben hun eigen(moes)tuintje. 

Afgelopen week hebben de peuters 

samen met de kleuters, de 1ste zaadjes 

gezaaid in hun eigen tuintje. Een 

gaatje maken, daarna het zaadje erin 

en vervolgens (veel) water geven. Nu 

maar hopen dat er wat opkomt. 

 

Koningsdag 2019 

 

Waar: Sportveld SVGiethoorn 

Kerkweg 36b,8355BL  

27-04-2019 

Kinderprogramma van 13.00-15.00 springkussen, ponyrijden, schminken en andere 

activiteiten. Ook is er een rommelmarkt. 

De kinderen krijgen morgen een flyer mee. 

 

 

http://www.stichtingpeuterwerk.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj66tSSl9jdAhURGewKHdJwDNQQjRx6BAgBEAU&url=https://rendierhof.nl/mr/notulen-mr-vergadering-januari-2018-2&psig=AOvVaw2iyo0Q-rLkg5kQZ1l0Nh4t&ust=1538034480418628


 

Belangrijke data: 
 

08-04-2019: Deze week tussentijdse gesprekken 

(Op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder) 

11-04-2019: Groep 7 praktisch verkeersexamen 

13-04-2019: Oud papier 

12-04-2019: Koningsspelen (alle leerlingen middag vrij, zie planner) 

19-04-2019 (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie 

23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

Aanwezig op maandag en donderdag op de Noorderschool en op dinsdag en woensdag op de 

Zuiderschool. Op vrijdag werkt Lida thuis. 

Bij afwezigheid van Lida is Cathy degene die haar op school waarneemt. 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

Aanwezig op maandag en vrijdag op de Noorderschool en op dinsdag en donderdag op de 

Zuiderschool. 
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