
 

Nieuwsbrief d.d.21-05-2021 

Activiteiten tot de zomervakantie: 

 

Coronabeleid rondom schoolkampen en schoolreizen voor basisscholen: 

Giethoorn, 18 mei 2021 Betreft: corona, schoolkamp/reis en einde schooljaar  

Vanuit Stichting Op Kop 

Beste ouders en verzorgers,  

In deze brief wil ik u weer informeren over de afspraken die we binnen Op Kop hebben 
gemaakt rond de coronapandemie en de activiteiten van de scholen aan het einde van het 
schooljaar. De algemeen geldende landelijke maatregelen worden gelukkig voorzichtig en 
stapsgewijs versoepeld. Voor het basisonderwijs geldt op dit moment nog dat er geen 
versoepelingen zijn rond bv. het toelaten van ouders binnen de school of bij 
schoolactiviteiten. Binnen de Op Kop-scholen en samen met de scholen van Accrete 
hebben we daarom het volgende afgesproken.  

Schoolreisjes en -kampen zijn vanaf 1 juni mogelijk wanneer deze coronaproof kunnen 
worden gehouden. De schoolkampaccommodatie of de locatie van het schoolreisje moet 
hiervoor kunnen zorgen en van tevoren aangeven dat zij hiertoe in staat is. Uitgangspunt 
is dat ouders niet worden betrokken of ingezet bij het schoolreisje of schoolkamp. Dit 
houdt o.a. in dat ouders geen leerlingen (anders dan hun eigen kinderen) vervoeren 
naar/voor het kamp of reisje.  

Het is in dit schooljaar niet mogelijk om de schoolmusicals en andere activiteiten in het 
kader van het afscheid van groep 8 op de gebruikelijke manier te laten doorgaan. 



Ouders en anderen kunnen niet aanwezig zijn binnen de school bij een musical of andere 
activiteiten. Er moet worden gekozen voor activiteiten die passen binnen de huidige 
maatregelen waarbij o.a. ouders en derden geen toegang hebben tot de school. De 
grootste Op Kop-school heeft zo’n 300 leerlingen en de kleinste school telt 21 
leerlingen. Dat betekent dat er per school door de schooldirecteur wordt bekeken wat 
er binnen de bovenstaande afspraken op school verantwoord kan worden georganiseerd. 

We hebben afgesproken dat we wekelijks bekijken of de afspraken kunnen worden 
gewijzigd. Zodra er versoepelingen mogelijk zijn wordt u daarover vanuit de school 
geïnformeerd. 

Het gaat, ook door het vaccineren, op dit moment langzaamaan gelukkig de goede kant 
uit en we hopen dat er binnenkort ook binnen de scholen meer mogelijk zal zijn voor 
leerlingen en ouders.  

Met vriendelijke groet, Wim Bok, bestuurder 

Afgelopen dinsdag zijn bovenstaande regels en de daarbij behorende afspraken met alle 
directeuren en de bestuurder Wim Bok besproken. Binnen deze kaders zijn we deze 
week heel hard aan de slag geweest om te kijken hoe we de activiteiten zo goed mogelijk 
vorm kunnen geven. De ondersteuning van ouders hebben we hierbij altijd erg nodig 
gehad en gewaardeerd, maar daar mogen we nu geen beroep op doen. Natuurlijk willen 
de OR-en ons op allerlei andere manieren ondersteunen. Gezien de verschillen tussen 
onze scholen van Op Kop en ook de Noorder en de Zuiderschool mogen we en dat geldt 
voor de Noorderschool groep 7/8 samenvoegen voor het schoolkamp, anders kan het 
kamp niet doorgaan. (Boekingen, begeleiding etc.) 

Schoolkamp Noorder en Zuiderschool: 

Zuiderschool:  

Groep 7/8 gaat 3 dagen naar Ameland op 16,17 en 18 juni. (Woensdag, donderdag en 
vrijdag) 

Begeleiding: Roel, Mirjam en Annemarie 

Nadere informatie krijgt u via social schools van Roel. 

Ze worden heen en terug vervoerd met een kleine bus 

Groep 3 t/m 6 gaat op dinsdag 1 juni naar de Natuurschool in Lauwersoog. Deze datum is 
verzet i.v.m. het getij. 

Begeleiding: Margriet, Mirjam, Jackelien, Michel, Larisa en Corien 

Nadere informatie krijgt u via social schools van Margriet, Mirjam en Jackelien 

 

 



Groep 1/2: 

De kleuters gaan met de bus, de bestemming en de datum is nog niet bevestigd. Nadere 
informatie volgt via social schools door Winni en Hennie. 

Noorderschool: 

Groep 7/8 gaat 3 dagen naar het survivalkamp in Annen op 23,24, en 25 juni (woensdag, 
donderdag en vrijdag) 

Begeleiding: Yvette, Gera, Mathilde, Gemma en Hannie. 

Ze worden heen en terug vervoerd met een bus. 

Nadere info volgt via social schools van Yvette en Gera. 

Groep 3 t/m 6 gaat op dinsdag 15 juni met de bus naar Duinenzathe in Appelscha.  

Begeleiding: Annet, Michel, Gemma, Olda, Larisa, Lida of Cathy. 

Groep 1/2 

De kleuters gaan met de bus, de bestemming en de datum is nog niet bevestigd. Nadere 
informatie volgt via social schools door Hannie. 

Belangrijk: 

De nota ’s voor de schoolreis worden deze week verstuurd. We stellen het zeer op prijs, 
wanneer u dit z.s.m. betaalt. We moeten extra bussen inzetten, dit brengt extra kosten 
met zich mee en veel moet vooraf voldaan worden. De bedragen voor de schoolreizen en 
de ouderbijdrage zijn afgestemd voor de beide scholen en tijdens de informatieve 
ouderavond goedgekeurd. Wanneer de schoolreizen niet kostendekkend zijn wordt het 
aangevuld vanuit de opbrengst van de oud papiergelden. 

Vanuit de ouderbijdrage wordt Sinterklaas, Kerst, Pasen, Koningsspelen, traktaties 
schoolreis, traktatie alle kinderen op de dag van de onthulling van het bouwbord, 
zomerfeest, musical etc. betaald. Voor de ouders die dit nog niet voldaan hebben voegen 
we de nota toe. 

Musical: 

Zuiderschool: Groep 7/8 (combinatiegroep) 

Door organisatorische omstandigheden is deze datum verzet! 

Op 5 juni in het Kulturhus. Op dit moment is dit zonder publiek en via een livestream. 
Wanneer de versoepelingen van dien aard zijn dat de ouders van groep 7/8 aanwezig 
mogen zijn, wordt u daar natuurlijk van op de hoogte gesteld. We hopen van harte dat 
dit het geval is. Nadere informatie volgt via Roel. 

 



Noorderschool: 

Op 10 juni in De Meenthe (Vestzaktheater) en ook via een livestream. Wanneer de 
versoepelingen van dien aard zijn dat de ouders van groep 8 aanwezig mogen zijn, wordt 
u daar natuurlijk van op de hoogte gesteld. We hopen van harte dat dit het geval is. 
Nadere informatie volgt via Yvette. 

Lees ook bovenstaande brief vanuit Stichting Op Kop. In schooljaar 2019-2020 was het 
niet mogelijk een musical te organiseren. Heel jammer voor de kinderen. We hebben 
toen wel een mooie film gemaakt. Gelukkig kan het nu op deze manier en daar zijn we 
heel blij mee. Natuurlijk hadden wij het ook graag anders gezien, maar binnen de 
mogelijkheden die we hebben is dit zoals het is. Wie weet gaan de versoepelingen snel 
en kunnen de ouders van groep 7/8 (Zuid) en 8 (Noord) hier allemaal bij aanwezig zijn.  

Planning tot de zomervakantie 

Week 22: 31-05-2021 tot 04-06-2021 

Deze week start Cito 

1 juni schoolreis groep 3 t/m 6 Zuiderschool De Natuurschool Lauwersoog 

3 juni praktisch verkeersexamen (7/8 zuid en 8 noord) in Steenwijk 

Week 23: 7 juni tot 11 juni 

Deze week cito 

10 juni musical groep 8 Noord De Meenthe 

11 juni evaluatievergadering, alle leerlingen vrij! 

Week 24: 14 juni tot 18 juni 

15 juni schoolreis groep 3 t/m 6 Noorderschool Duinenzathe Appelscha 

16 tot 18 juni kamp Zuid, Ameland groep 7/8 

Week 25: 21 juni tot 25 juni  

21 juni MR vergadering 

23 juni tot 25 juni kamp Noord survivalkamp Annen groep 7/8 

25 juni Rapporten mee  

Week 26: 28 juni-2 juli 

Deze week rapportgesprekken 

29  juni studiedag, alle leerlingen vrij. 

Week 27: 5 juli tot 9 juli 



5 juli musical groep 7/8 Zuid, Kulturhus 

6 juli zomerfeest alle leerlingen en afscheid groep 8 Noord 

7 juli zomerfeest alle leerlingen en afscheid groep 8 Zuid 

Belangrijk! 

Op 8 en 9 juli gaan we verhuizen en alle lokalen in orde brengen voor na de vakantie! Alle 
leerlingen hebben dus 2 dagen eerder vakantie! 

De OR-en proberen ons in alles te ondersteunen de komende periode en daar zijn we blij 
mee! 

Na de zomervakantie is de verdeling van de lokalen op de Zuiderschool als volgt: 

• Groep 1/2: leerkrachten Hannie en Annemarie zitten na de vakantie in het lokaal 
van de huidige groep 7/8. Dat is een groot lokaal, waar de wanden ook nog van 
open kunnen. 

• Groep 1/2: Leerkrachten Mirjam en Margriet zitten na de vakantie in het lokaal 
van de huidige groep 1/2. 

• Groep 3: leerkrachten Annet en Olda zitten na de vakantie in het lokaal van de 
huidige groep 3/4. 

• Groep 4: Leerkrachten Jackelien en Annemarie zitten na de vakantie in het lokaal 
van de huidige groep 5/6.  

Verdeling kinderen groepen 1/2: 

Om het voor de kleuters zo veilig en vertrouwd mogelijk te laten verlopen hebben we 
het volgende besloten: 

De kinderen die nu bij Hannie en Michel in de groep zitten en die niet naar groep 3 
gaan zitten na de zomervakantie ook bij Hannie (en Annemarie) in de groep. Ze 
blijven hun eigen juf houden. 

De kinderen die nu bij Winni en Hennie in de groep zitten en die niet naar groep 3 
gaan komen bij Mirjam en Margriet in de groep. Winni en Hennie zijn tijdelijk tot de 
zomervakantie. 

Het zijn twee groepen die beiden starten met rond de 22 leerlingen.  

Verdeling lokalen Noorderschool: 

• Groep 5: leerkrachten Olda en Michel zitten na de zomervakantie in het lokaal 
van de huidige groep 5/6 

• Groep 6: leerkrachten Gera en Mathilde zitten na de zomervakantie in het lokaal 
van de huidige groep 7. 

• Groep 7: leerkracht Roel zit na de zomervakantie in het lokaal van de huidige 
groep 3/4 



• Groep 8: leerkracht Yvette zit na de zomervakantie in het lokaal van de huidige 

               Groep 8. 

Andere school, nieuw gebouw, een andere juf of meester is voor de kinderen en ouders 
die het aangaat zeker in de eerste periode spannend en even wennen. We hopen 
natuurlijk dat we de kinderen voor de zomervakantie fysiek hun nieuwe lokaal, juf of 
meester kunnen laten zien en ervaren, maar dat hangt van de versoepelingen af. 
Wanneer dat niet kan gaan we het op een andere, creatieve manier via social media doen.  

Koningsspelen 

De koningsspelen zijn ondanks de coronabeperkingen op beide scholen heel goed 
verlopen. De kinderen hebben het samen met de medewerkers erg naar hun zin gehad. 
In de krant stond een mooie foto en een leuk artikel. De commissies van medewerkers 
en OR-leden willen we heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

Nieuwe naam fusieschool: OBS De Punter 

 

De kinderen hebben gestemd door te kiezen uit 3 namen. Een heel mooi gezicht, trotse 
kinderen met hun stembriefje door de gang naar het stemhokje en dan kiezen. Vooraf 
kregen ze een prachtig filmpje te zien met Mirjam en Mathilde in de hoofdrol. Via social 
schools heeft u het kunnen volgen. Ze kozen met overgrote meerderheid op OBS De 
Punter en dat is een hele, mooie naam, die heel passend is voor Giethoorn. Ook een 
inspirerende naam voor ons nieuwe logo. Op dit moment zijn 2 bureau ’s hiermee bezig. 
We zijn heel benieuwd. Op de website van Gieters Belang en in de kranten stonden 
meerdere artikelen over de onthulling van het bouwbord en de nieuwe naam. We hebben 
veel positieve reacties gehad. Van Stichting Op Kop kregen de medewerkers een 
heerlijk taart en de kinderen kregen van de OR-en heerlijke kluskoekjes in een zakje 
van Bob de Bouwer. 

We willen Gieters Belang en mevrouw Woltman, mevrouw Henkel en meneer Petter heel 
hartelijk bedanken voor de fijne samenwerking! 

Zorgen 

Ingebracht vanuit bezorgdheid en betrokkenheid, situatie rondom de Noorderschool: 

Er zijn zorgen om de veiligheid van de kinderen in de buurt. En dan hebben we het nu 
niet over de veiligheid in het verkeer. 
Er zijn zorgen om hoe er met elkaar wordt omgegaan. Stoeien is vechten geworden.   



Wil je naar huis? Dan worden er soms kinderen gedwongen om eerst handelingen te 
doen voordat ze naar huis mogen (Waarbij gefilmd zou worden voor TikTok). 
 
Hoe moet jouw kind hier mee omgaan wanneer hij/zij hier ook bij is? 
Wat mag jouw kind wel/niet met zijn/haar telefoon filmen? 
 
Wilt u dit a.u.b. met uw kind bespreken? Hopelijk kunnen we nare situaties 
voorkomen. 
 
Natuurlijk gaan we dit ook in de groepen bespreken. Informatie is welkom en kan ook 
anoniem. Samen onze buurt veilig en gezellig houden en respect hebben voor elkaar 
is belangrijk voor ons allemaal. 
 
Korfbalclinic groep 5/6 Noorder- en Zuiderschool 
 
De kinderen van groep 5/6 hebben genoten van een korfbalclinic van Noveas. Het 
was die dag mooi weer. Dat kon niet beter. De mensen van Noveas willen we hartelijk 
bedanken. Ook fijn dat we op het korfbalveld van Giethoorn mochten. 
 
 

 



 

Liv uit de kleutergroep van juf Hannie op de Noorderschool heeft een broertje 
gekregen. Hij heet Tim. Johan, Jenniek, Liv en Tim alle goeds en veel gelukgewenst! 

 

 

Informatie oud papier 

www.basisscholengiethoorn.nl 

 

 

 

Door de versoepelingen is de BSO weer open. 

Heeft u interesse om uw kind aan te melden, dan kunt u dat doen via onze 
site: https://kaka.nl/inschrijven. U ontvangt dan een vrijblijvende overeenkomst. Deze 
is pas geldig nadat u deze ondertekend heeft teruggestuurd. Voor informatie kunt u ook 
bellen naar 0521-700240, mailen naar info@kaka.nl en natuurlijk weten Felicia en Lida 
de meeste antwoorden ook op uw vragen.  

Een echt kindcentrum van 0-12 jaar 
 
Heb je nog vragen: info@kaka.nl of 0521-700240. 



 
 
 

 
 
Zie bovenstaande planning. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 

 
Lida 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 


