
 

Nieuwsbrief d.d.22-0402021 

 

We hebben intensieve weken achter de rug, zowel als op school en binnen vele gezinnen. 
Er is veel getest door ouders, kinderen en medewerkers en meerdere gezinnen hebben 
in quarantaine gezeten. Regelmatig hebben we in spanning gezeten of we een groep of 
groepen naar huis moesten sturen door positieve testuitslagen of dat we door het 
testen van leerkrachten geen inval zouden hebben. Met kunst en vliegwerk en door 
collegialiteit en creatief denken hebben we dit kunnen voorkomen. Dit vergt veel, zowel 
van u als ouders als van de medewerkers. Heel hartelijk bedankt voor de constructieve 
overlegmomenten en de positieve samenwerking. Dat wordt erg gewaardeerd! 

29 kinderen van groep 8 (Noord en Zuid) hebben deze week erg hun best gedaan voor de 
Cito-eindtoets! Voor een aantal kinderen hing hun deelname aan een zijden draadje, 
maar iedereen heeft de toets gelukkig kunnen maken. De adviezen voor het voortgezet 
onderwijs zijn besproken met de leerlingen en de ouders en zijn al de deur uit. Wanneer 
de uitslag hoger uitvalt dan het advies kunnen er nog aanpassingen plaats vinden. Dit is 
altijd in overleg met de leerkracht, de leerling en de ouders.  

Morgen hebben we de Koningsspelen en daar kijken we naar uit! De commissie heeft 
i.s.m. de andere medewerkers een heel leuk programma in elkaar gezet. Ook in de 
commissie was corona een factor, want ook daar vielen medewerkers uit door testen of 
ziekte. Met dank aan de commissie, medewerkers en de OR-en, die ons op allerlei 
manieren proberen te ondersteunen. 

Morgenmiddag zijn de kinderen vrij en dat is de start van de meivakantie! We wensen 
iedereen een hele, fijne meivakantie toe! 

 



Organisatie na de zomervakantie 

We hebben u in een eerdere brief op de hoogte gesteld van de fusie per 01-08-2021 van 
de Noorder-en de Zuiderschool. Inmiddels zijn de grondwerkzaamheden klaar, In de 
meivakantie wordt de bouwplaats gereed gemaakt en op 11 mei beginnen ze met heien. 
Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. 

In de MR-vergadering zijn de organisatie en de consequenties hiervan opnieuw 
zorgvuldig besproken en is er vanuit de MR een nieuwe brief opgesteld, gericht op de 
organisatie. 

Deze brief is bijgevoegd. Heeft u vragen over uw eigen situatie, dan willen we daar 
natuurlijk i.s.m. met u oplossingsgericht over in gesprek gaan. Dit geldt voor de ouders, 
die op beide locaties kinderen hebben.  

Nieuwe naam fusieschool: 

 

Afgelopen maandag heeft het naamcomité (afvaardiging school en een selectie van 
bekende Gietersen) 3 mogelijke namen voor de nieuwe school gekozen. Het is de 
bedoeling dat de kinderen uit deze 3 namen een keus gaan maken. Dit gaan we doen door 
stemmen. We hebben dan ook op 11 mei een officiële stemdag op school.  

Hoe gaan we dat doen? 
In alle klassen wordt op dinsdag 11 mei de namen waaruit ze kunnen kiezen bekend 
gemaakt. Dit doen we via een filmpje vooraf. We maken deze dag pas de namen bekend, 
zodat de kinderen zelf een keuze kunnen maken. 
 
De kinderen gaan dan dinsdag per klas naar het "stemlokaal" en brengen daar hun stem 
uit. Vervolgens worden de stemmen geteld. Via social schools wordt dit met u gedeeld. 
 
We willen alle commissieleden, Gieters belang, alle ouders, kinderen en dorpsbewoners 
heel hartelijk bedanken voor hun inbreng! Wat fijn dat u ons daarin zo enorm 
ondersteunt. 
 
Ouderbijdrage 
 
Wilt u a.u.b. even na willen kijken of u de ouderbijdrage betaald heeft? Dat geldt niet 
voor de ouders die vanaf 01-01-2021 hun kind ingeschreven hebben. 
 
 



Oud papier 
In de meivakantie wordt het oud papier weer opgehaald. We willen iederen die zich 
hiervoor inzet weer heel hartelijk bedanken! 
 
Schoolfotograaf 

Op 10 mei komt s ‘morgens de schoolfotograaf op beide scholen en bij de peuters. Dit 
kan geheel corona-proof. (Vooraf zijn de fotografen getest), Gezinsfoto ’s zijn niet 
mogelijk. Vervolgens krijgt u nadere informatie over de bestelmogelijkheden. Kinderen 
die niet aanwezig zijn kunnen op een later tijdstip gefotografeerd worden. Met dank aan 
Bianca en Marijke voor het organiseren hiervan. 

Kleurige kleding doet het goed op de foto. 

 

Welkom in mei: 

Zuiderschool: Sanne Beekman groep 7 en Juna Fortunati groep 2. 

Noorderschool: 

Florine de Jager groep 1 

Van harte welkom en we wensen alle kinderen samen met hun ouders een fijne tijd op 
onze scholen toe. 

Corien (Onderwijsassistent Zuid) is gedurende langere tijd afwezig geweest i.v.m. 
persoonlijke omstandigheden. Gelukkig is ze er na de meivakantie weer. 

Afscheid 

We hebben afscheid genomen van Roechama Rook. Ze doet de opleiding voor leerkracht 
(KPZ) via een traineeship bij Stichting Op Kop. Op maandag liep ze stage in groep 7/8 en 
werkte ze 2 dagen als leerkrachtondersteuner. Na de meivakantie gaat ze naar School B 
in Steenwijk. We willen haar hartelijk bedanken voor haar grote inzet voor de 
Zuiderschool en wensen haar veel succes. We nemen ook afscheid van de stagiaires in 
groep 1/2 en 5/6 op de Zuiderschool.  

Onthulling Bouwbord 

Maandagmiddag 10 juni om 15.00 wordt het bouwbord onthuld op de bouwplaats van onze 
nieuwe school. Daar hebben we heel erg ons best voor moeten doen en we hebben er 
heel lang naar uitgekeken. Door Corona kunnen we hier natuurlijk niet aanwezig bij zijn 
met alle kinderen en ouders. Dat hadden we natuurlijk wel heel graag gewild. 



Uit elke groep is een kind geloot. Deze kinderen gaan geheel in stijl (Bouwhelm, hesje en 
attributen) en na een lied samen met wethouder Scheringa en in aanwezigheid van  
genodigden het bouwbord onthullen. Natuurlijk is de pers aanwezig en zullen we ook via 
social schools dit moment met u delen. 

De ouders van Jaap jan, Lenthe, Eline, en Laura N. (Zuiderschool) en Zakarias, Remco, 
Noah, Ralph en Evert (Noorderschool) zullen hiervan op de hoogte worden gesteld. 

 

 

 

Informatie oud papier 

www.basisscholengiethoorn.nl 

 

 

 

Door de versoepelingen mocht de BSO afgelopen maandag weer open. Daar zijn wij, 
kinderopvang Kaka en de ouders natuurlijk erg blij mee! 

Bijgevoegd een nieuwsbrief van Kinderopvang Kaka. 

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. 
 
 
Sjors actief 
 
In de meivakantie worden er weer sportactiviteiten georganiseerd voor alle kinderen. 
We komen langs in alle kernen van Steenwijkerland. Vanaf 19 april zijn de datums 
bekend en kun jij je inschrijven op sjorssportief.nl. 
 
Puzzelend de meivakantie door! 

Ga er ook op uit tijdens deze mei vakantie en los zoveel mogelijk puzzels op! 
In bijna iedere plaats of wijk in Steenwijkerland kan je dit spel spelen tussen 26 april 
en 9 mei 2021.  
Het enige dat je nodig hebt is een telefoon met internet en natuurlijk toestemming van 
je ouders. Of neem je ouders mee en doe de puzzels met het hele gezin! 
Ga naar https://swdk.destrandhoeve.nl en speel mee met KopPuzzels! 
 
In de meeste dorpen en in 4 wijken in Steenwijk hangen Puzzels, op de site kan je op een 
kaartje zien waar deze precies hangen. Voor iedere wijk of dorp zijn dit 6 puzzels. Het 
maakt niet uit waar je start.  
Heb jij alle puzzels goed? Ga dan door naar een andere wijk of dorp! In het klassement 
kan je zien hoeveel puzzels jij zelf en anderen al goed hebben gemaakt. 
 
KopPuzzels is een samenwerking tussen Sociaal Werk De Kop en De Strandhoeve. 
 

 
Bijgevoegd de flyer met allerlei activiteiten in de meivakantie, ook voor Giethoorn. 
Weekprogramma meivakantie, sportactiviteiten Sociaal Werk De Kop. 
Schrijf je in op sjorsportief.nl  
 
 
 
 
 



 
. 
23-04-2021: Koningsspelen, middag vrij  
24-04- t/m 09-05-2021: Meivakantie 
08-05-2021: Oud papier! 
10-05-2021: Schoolfotograaf 
10-05-2021: Onthulling Bouwbord 
10-05-2021: MR-vergadering 
13, 14, 15 en 16 mei: weekend Hemelvaart geen school 
20-05-2021: Tijdens gymles korfbalclini groep 5/6 (Noord) Noveas 
21-05-2021: Tijdens gymles korfbalclinic groep 5/6 (Zuid) Noveas 
22,23,24 mei Pinksterweekend, geen school 
31-05-2021: start Cito-toetsen 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 

 
Lida 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


