
 

Nieuwsbrief d.d.06-04-2020 

 

Volgende week vrijdag en maandag zijn de kinderen vrij i.v.m. het 
paasweekend. Een hele, andere Pasen dan andere jaren. Ondanks alles 
hopen we van harte dat het gezellige dagen gaan worden. Roel, 
Annemarie, Margriet, Mirjam, Jackelien, Michel, Grieteke, Corien, 
Patricia, Cathy, Janny, Yvette, Mathilde, Anna, Olda, Femke, Gera, 
Annet, Hannie, Larisa en Lida wensen jullie veel gezondheid, alle 
goeds en fijne paasdagen toe! 

Handreiking ouders voor Tips thuiswerken 

Inmiddels gaan we volgende week de 3e week in van de sluiting van de 
scholen in Nederland. Voor de medewerkers van basisscholen 
Giethoorn een intensieve hectische periode, waarin we veel geleerd 
hebben en ons uiterste best doen om uw kinderen te begeleiden, te 
ondersteunen en verbonden te houden. Voor u als ouders een 
intensieve klus om werk, kinderen, zorg om familie te combineren. 
Voor iedere gezinssituatie is dit weer anders. Dat geldt natuurlijk 
ook voor de gezinssituaties van de medewerkers van basisscholen 
Giethoorn. We moeten samen door deze periode heen en hopen snel 
op betere tijden. De collega ’s hebben veel waardering voor uw inzet! 



Elke week hebben we een teamoverleg (digitaal) en bespreken we de 
zaken die we dagelijks tegenkomen en zoeken we samen naar 
oplossingen. Er komen veel nieuwe dingen op ons pad en daar leren we 
weer veel van. De directeuren van Op Kop hebben samen met hun 
directeur bestuurder ook iedere week een overleg over de stand van 
zaken en hoe we problemen in gezamenlijkheid op kunnen lossen. 

Bijgevoegd een handreiking voor ouders met tips over thuiswerken 
met uw kinderen. 

Komt u toch voor complexe situaties te staan dan kunt u mij of Cathy 
(IB-er) altijd bellen. Dat geldt ook voor de opvang, wanneer u een 
vitaal beroep heeft. 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

0650849570 

Asbest 

Het weekend voor het sluiten van de scholen zijn de ouders van de 
Noorderschool op de hoogte gesteld dat er een verdenking van 
asbest was. Er is in het weekend direct actie op ondernomen en er is 
een onderzoek ingesteld. De uitslag was dat er geen gevaar voor 
asbest is en daar zijn we natuurlijk heel blij mee. De school zou i.v.m. 
het onderzoek op maandag en dinsdag gesloten worden, maar dit viel 
samen met de sluiting van de scholen door Corona. 
 
Welkom 
 
Lisa is 4 jaar geworden en had heel graag net als haar broer en zus 
naar de Noorderschool gewild. Helaas lukt dat nu niet. Juf Hannie 
heeft haar verrast met een verjaardag vlog en dat vond ze heel leuk! 
Natuurlijk is ze van harte welkom in groep 1 op de Noorderschool als 
we weer naar school kunnen gaan.  



 
Initiatieven  
 
Er ontstaan veel mooie, creatieve initiatieven in deze bijzondere tijd. 
Mathilde werkt op vrijdag bij RTV Meppel. Ze is goed in interviewen. 
Anne-Sophie uit groep 7 is geïnterviewd over haar ervaringen met 
thuiswerken en dat deed ze heel goed. 
 
Wende en Jesse waren de afgelopen week te zien in het 
jeugdjournaal, al varend in Giethoorn zonder bootjes en wat gaven ze 
goede antwoorden op de vragen die gesteld werden. 
 
Schoolreizen 
 
Het zijn onzekere tijden en we kunnen onvoldoende vooruitkijken. We 
hopen natuurlijk van harte dat alle schoolreizen door kunnen gaan, er 
gaat al zoveel niet door. De OR-en van beide scholen hebben daarom 
besloten om nog geen nota te versturen voor de schoolreizen. Op 9 
april was er een overleg gepland met beide OR-en. (Dagelijks 
bestuur) om de schoolreisgelden, ouderbijdrage en andere zaken met 
elkaar af te stemmen. Deze afspraak is verzet. 
 
Vacature GMR-oudergeleding (Gemeenschappelijke 
medezeggenschapsraad Stichting Op Kop) 
 
De GMR is erg belangrijk voor onze stichting. Op deze manier worden 
ouders en leerkrachten actief betrokken en hebben ze inspraak in 
beleidskeuzes van Stichting Op Kop. Kim Webster (ouder 
Zuiderschool) is voorzitter van de GMR, Wanneer u belangstelling 
heeft kunt u haar ook benaderen.  
 
We wensen u veel gezondheid en alle goeds! De volgende nieuwsbrief 
verschijnt in de week van 13 april. 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, Lida 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


