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Weer naar school 

Maandag kwamen de kinderen enthousiast de school binnen op weg naar een 
nieuwe groep, een andere leerkracht en de ontmoeting met hun groepsgenootjes. 
Heel fijn om iedereen weer te zien! De kop is eraf en de dagelijkse gang van 
zaken begint weer steeds meer vorm te krijgen. Vorige week heeft u de 
praktische informatie, het protocol met aanpassingen en het haal- en 
brengschema gekregen. Het blijft helaas noodzakelijk. 

In een vakantie gebeuren heel veel leuke dingen, maar ook verdrietige dingen, 
zoals ziektes, overlijden van opa ’s en oma ‘s. We willen deze families heel veel 
sterkte wensen. 

Yoëlle en Benthe hebben in de vakantie een zusje gekregen. Ze heet Louise en 
het gaat heel goed. We wensen ze samen veel geluk en alle goeds toe! 
(Zuiderschool) 

We wensen iedereen een heel goed en leerzaam schooljaar. 

Voor de vakantie is in de nieuwsbrief aangegeven dat we een aantal nieuwe 
collega ’s erbij hebben.  

Roechama (Zuiderschool) en Gemma (Noorderschool) en Arianne (Noorderschool) 
stellen zich in deze nieuwsbrief aan u voor. 

Vanaf 7 september loopt Arianne Langstraat op donderdag stage in groep 3/4 
van de Noorderschool. Ook zijn er een aantal stageweken. 



Gemma Meijerink 
 
Beste ouders en verzorgers, 
 
Mijn naam is Gemma Meijerink. Volgend schooljaar kom ik bij jullie op de 
Noorderschool mijn eindstage doen van de Pabo. Ik heb hier super veel zin in! Ik 
ben 23 jaar en ik kom uit Oldemarkt. Sinds tweeënhalf jaar woon ik samen met 
mijn vriend in Giethoorn. Ik ben hier terecht gekomen doordat ik kwam werken 
bij de Spar. Naast mijn werk bij de Plus geef ik turntraining bij Advendo 
Steenwijk en bij Sport Vereent Oldemarkt. In mijn vrije tijd doe ik veel met 
muziek en fotografie. Ik kijk uit naar een leuke tijd op de Noorderschool, 
hopelijk tot snel! 
 
Met vriendelijke groet, Gemma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Arianne Langstraat 
 

 

Beste ouders en verzorgers, 

Middels deze weg wil ik mij even kort voorstellen. Ik ben Arianne Langstraat, 19 
jaar oud en ik woon in Zwolle. Ik zit op dit moment in het derde jaar van de 
Hogeschool KPZ in Zwolle. Naast dat ik studeer voor leerkracht, zit ik in het 
animatieteam van Kampeerdorp de Zandstuve in Rheeze en zit ik op volleybal. 
Aankomend halfjaar ben ik stagiaire in groep 3/4 bij Annet Kok. Ik ben 
voornamelijk op de donderdag op de Noorderschool te vinden en af en toe een 
hele week. Ik hoop op deze school veel te mogen leren en ik kijk uit naar 
aankomende stageperiode. 
 
Met vriendelijke groet, Arianne Langstraat 

 

Beste ouders en verzorgers, 



Via deze weg wil ik me graag even voorstellen. Ik ben Roechama Rook. Ik woon in 
Sint Jansklooster en heb 4 kinderen van 8, 6, 4 en 1 jaar oud. Sinds het begin 
van dit schooljaar ben ik een nieuwe juf op deze school. 

Binnen Stichting op Kop volg ik Traineeship. Dit houdt in dat ik 2 dagen in de 
week, op dinsdag en donderdag, werkzaam ben als Leerkracht Ondersteuner 
binnen de school en 1 dag in de week, op maandag, stageloop in groep 7/8. Ik 
start in September in de avonduren de pabo-opleiding op de KPZ. Vanaf Mei zal 
in mijn stage en werkzaamheden vervolgen op school B in Steenwijk. 

Voorheen was ik werkzaam als Wijkverpleegkundige. Maar het werken met 
kinderen heeft mij altijd getrokken. Deze kans en uitdaging kwam op mijn pad en 
ik ga die vol enthousiasme aan. 

De afgelopen twee dagen heb ik kennis mogen maken met de kinderen en 
collega’s, dat was erg leuk. Natuurlijk veel nieuwe gezichten en mooie namen om 
te onthouden, maar dat komt vast goed! We gaan er samen een gezellige tijd van 
maken. 

Groetjes, juf Roechama 

Schoolgids 

De schoolgids is klaar. Margriet zet beide schoolgidsen op de website. Op een 
paar details na zijn ze nagenoeg gelijk. In schooljaar 2021-2022 wordt het een 
gezamenlijke schoolgids, omdat we op 01-08-2021 gaan fuseren. 

Informatieve ouderavond 

Op 15 september staat de informatieve ouderavond voor beide scholen gepland. 
Volgende week dinsdag hebben we onze eerste MR-vergadering. Onderwerp van 
gesprek is natuurlijk hoe we hier vorm aan moeten geven, gezien de Corona-
maatregelen.  

Bespreekpunten voor de MR-vergadering d.d. 25-08-2020 

• Informatieve ouderavond, jaarverslagen 
• Bouw, omgeving school, schoolplein 
• Fusie, fusie-effectrapportage 
• Schooljaar 2021-2022 

Social schools 

Tijdens de corona-periode thuis hebben we heel veel gebruik gemaakt van social 
schools. Het ouderportaal geeft veel mogelijkheden voor het delen van foto ‘s, 
vragen vanuit school voor b.v. vervoer, planning van oudergesprekken (de eerste 



keer is in de week van 5 oktober). De planner voor vakanties, vrije dagen, 
studiedagen etc. is voor het eerst ook digitaal in social schools gezet. Heel 
belangrijk is natuurlijk dat u de code heeft om in te loggen, anders mist u de 
foto ‘s, de planner en de planning van de oudergesprekken. Bent u uw code kwijt 
meldt dit dan bij margriet.verboom@stichtingopkop.nl. 

Voor groep 8 ouders is het belangrijk dat ze voor de zomervakantie de foto ’s 
van hun kinderen eraf halen, want anders zijn ze verdwenen. 

 

Beste ouders en leerlingen, 

Wij hopen dat u en jullie een fijne vakantie 
hebben gehad. Op dit moment is met het bereiken 
van een temperatuur van 35,1 graden niet alleen 
de superhittegolf een feit, ook is daarmee sprake 
van een warmterecord. Op geen enkel officieel 
weerstation is in het verleden op 10 augustus zo 
warm als vandaag gemeten.  Het vorige record 
werd de temperatuur van 34,7 gemeten. Dit was 
een stukje terug in de tijd namelijk op 8 augustus 1975. Lang geleden…. 

We willen jullie een inkijk geven in de komende Hallo Wereld lessen. Met deze 
lessen willen we aansluiten bij het Kinderboekenweek thema En toen…. 

We gaan kijken naar de tijd in alle aspecten. De tijd van verleden, van het heden 
maar ook van de toekomst. Vanuit het vertellen van verhalen, het luisteren naar 
liedjes en het kijken naar filmpjes gaan we met de leerlingen onderzoek doen 
naar de betekenissen van tijd. We gaan onderzoeken hoe we aankijken tegen 
jong/oud, wat nou eigenlijk ouderwets is en wat het verleden en de toekomst is.  

Tijd is een mooi begrip om zowel filosofisch als ook levensbeschouwelijk te 
bekijken. We hopen dat de leerlingen leren waarom we dingen doen zoals we ze 
doen, hierover nagaan denken en hierin eigen keuzes kunnen maken. En dat de 
tijd van nu, waarin we leven ook een keer geschiedenis wordt. Waarbij het leven 
in de Corona tijd van nu, of zoals boven beschreven, het bereiken van een 
superhittegolf een goed voorbeeld is. 

Wij ervaren tijd allemaal verschillend. Voor de een vliegt de dag voorbij, voor de 
ander komt er geen eind aan een dag. Het ene mens verveelt zich en een ander 
heeft altijd tijd te kort. Maar tijd loopt gewoon door, alsof er niets gebeurd is, 



alsof er niets aan de hand is. Eigen verhalen van de leerlingen zijn hierin 
belangrijk en schrijven al geschiedenis. Het vertelt wat ze hebben meegemaakt. 

Wij denken dat dit een mooi thema is om met leerlingen te onderzoeken en om 
mee aan de slag te gaan. 

We hopen elkaar in goede gezondheid te zien. 

Met vriendelijke groet de Hallo Wereld docenten.  

Corina, Astrid en Hennie 

Luizen 

We hebben een melding gekregen. Graag alert blijven en controleren. Na een 
zomervakantie zijn ze vaak actief! Alvast bedankt voor de moeite! 

Krentenbaard 

Er is ook krentenbaard geconstateerd. Dit is erg besmettelijk. Een bezoek aan 
de huisarts is noodzakelijk om verspreiding te voorkomen. 

Kinderopvang Kaka 

Omdat jouw kind het meest bijzonder is, klantgerichte kwalitatieve en flexibele 
opvang op maat.  

Na roerige tijden keert de rust weer terug en wil Kinderopvang Kaka hun 
uiterste best doen om er in Giethoorn en een aantal andere scholen van Op Kop 
een succes van te maken. De start is heel goed verlopen. 

Heeft u belangstelling: 

www.kinderopvangkaka.nl 

info@kinderopvankaka.nl 

0521-700240 

giethoorn@kaka.nl 

U kunt ook bellen met Lida Schaap en Felicia Schepers. Zij zijn de vaste 
pedagogische medewerkers bij de peuters en de BSO/VSO. Natuurlijk kunt u 
ook vrijblijvend komen kijken. Afgelopen maandag kregen Lida en Felicia een 
prachtig boeket bij de start van Kinderopvang Kaka. 



 

 

Oud Papier 
 
Belangrijk! 
 
Op 01-08-2021 gaat de Noorderschool fuseren met de Zuiderschool. De 
gezamenlijke OR-en hebben besloten om vanaf 01-01-2021 het ophalen van het 
oud papier gezamenlijk te gaan organiseren. Na de zomervakantie krijgt u een 
brief met nadere informatie en het rooster voor 2021. 

Danielle Doze en Marijke Dam coördineren voor de Zuiderschool het ophalen van 
het oud papier. Zij hebben deze coördinatie al vele jaren gedaan. Zij willen per 
01-01-2021 hiermee stoppen en we zijn op zoek naar 2 opvolgers. Heeft u 
belangstelling hiervoor, dan wordt u volledig op de hoogte gesteld en ingewerkt 
door hen. Natuurlijk kan dat ook vrijblijvend. U kunt ook mailen naar 
oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com.  

 

Creatief circuit en wetenschap en technologie 

Op beide scholen start bovenstaande in week 3. Mathilde (Noord) en Annemarie 
(Zuid) zijn de coördinatoren. 

In de volgende nieuwsbrief krijgt u nadere informatie.  



Ingekomen post 

 

 
 
Nijntje bewegen voor jonge kinderen in het Kulturhus 
 
Bijlage bijgevoegd 
 
Typen 

Op beide scholen hebben zich weer veel kinderen opgegeven. Morgen worden 
deze lessen gestart met een groep op de Noorderschool en een groep op de 
Zuiderschool. 

BA&T computer en trainingscentrum, h.beens@ba-t.nl  

 

Beste ouders, leerlingen en leerkrachten, 

Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne zomervakantie gehad. De scholen zijn 
weer van start gegaan, dus ook de logopedie op school is weer begonnen. In de 
vakantie hebben wij niet stilgezeten en doorgewerkt op de praktijk aan de 
Sluisweg… omdat ik op veel locaties werk en er aanmeldingen blijven 
binnenstromen voor de logopedie hebben wij er sinds deze week een nieuwe 
collega bij. Voor jullie verandert er niet zoveel, maar zo hebben wij wel weer wat 
meer ademruimte voor nieuwe behandelingen op school. Heeft u vragen of wilt u 
uw kind aanmelden voor de logopedie? Mail naar: lauralogopedie@outlook.com of 
bel naar 0639630837 en wie weet tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

Laura Karperien 



De logopedielessen vinden onder schooltijd op de Noorder- en de Zuiderschool 
plaats. 

 
Belangrijke data: 
 
20-08-2020: start typelessen op beide scholen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 

 

 


