
 

Nieuwsbrief d.d.19-03-2021 

Corona 

Nog even ter aanvulling op de mail van maandag.  

Wanneer u uw kind in overleg met Lida afmeldt, dan is het ‘s morgens niet mogelijk om 

direct een dagtaak etc. te versturen, omdat de leerkracht daar onvoldoende tijd voor 

heeft. Vanaf de tweede dag kan de dagtaak ingezet worden. Natuurlijk kunnen de 

groepen 4 t/m 8 direct starten met Snappet. Wanneer kinderen langer afwezig zijn 

worden ze begeleid door Olda Kuiper (Noorderschool) en Corien van Ark (Zuiderschool) 

Wanneer kinderen eerder naar huis moeten voor diverse zaken, dan moeten ze altijd 

opgehaald worden, want wij zijn en blijven verantwoordelijk onder schooltijd! 

Wanneer uw kind voor een noodzakelijke therapie onder schooltijd zou moeten, moet dit 

eerst overlegd worden met Lida, omdat het onderwijstijd is. (Leerplicht). In overleg is 

er veel mogelijk en zoeken we altijd naar een passende oplossing. 

Nieuwe naam fusieschool: 

 

De scholen zijn i.s.m. Gieters Belang heel actief bezig met het proces rondom de naam 

voor onze fusieschool. Maandag a.s. komt er een mail via Parnassys over de procedure en 

krijgen de kinderen een flyer mee. In de hallen van de scholen wordt hier ook aandacht 

aan geschonken.  

Formatie  

De basisformatie m.b.t. de groepsbezetting na de zomervakantie is klaar. Vorige week is 

het in de MR besproken (adviesrecht). Zowel de medewerkers als de MR zijn unaniem. 

De ondersteuning m.b.t. onderwijsassistentes en een aantal organisatorische zaken zijn 

nog niet volledig. Daarvan stellen we u later op de hoogte. Dit heeft natuurlijk ook te 

maken met de nieuwe school en de organisatie na de zomervakantie. 

• We gaan terug van 9 groepen naar 8 groepen, zoals al eerder vermeld. Groep 1 

t/m 4 start na de zomervakantie op Zuid en groep 5 t/m 8 op Noord.  



 

• In de groepen 3,4,5,6 en 8 zitten rond de 25 kinderen. In groep 7 zitten op dit 

moment 15 kinderen. De kleutergroepen weten we nog niet precies, omdat we nog 

steeds nieuwe aanmeldingen hebben en regelmatig niet van de 

kinderopvanglocaties in ons dorp. Bovendien zijn er ook meerdere aanmeldingen 

van buiten Giethoorn. (Mede door de Nieuwbouw in Noord, en verkoop van 

woningen in Zuid) Hier zijn we ook erg blij mee, want in totaal gaan er 29 

leerlingen uit groep 8 naar het voorgezet onderwijs. 

 

• Hieronder ziet u de basisformatie van de groepen. De formatie van de 

onderwijsassistenten is organisatorisch nog niet rond. Daar zijn we mee bezig. 

Alle andere organisatorische zaken en de invulling van gespecialiseerde taken van 

de medewerkers volgen later. 

 

• We vonden het belangrijk om u hier alvast van op de hoogte te brengen. Te zijner 

tijd zullen we het voorzien van foto ‘s, gezien de fusie en de mix van de 

medewerkers. 

 

Groep 1/2: Maandag, dinsdag, woensdagmorgen en vrijdag: Hannie Zwolle. Op donderdag: 

Annemarie Klappe 

Groep 1/2: Maandag, dinsdag en vrijdag: Margriet Verboom. Woensdagmorgen en 

donderdag: Mirjam Huizeling. 

Groep 3: Maandag, dinsdag, woensdagmorgen en donderdag: Annet Kok. Vrijdag: Olda 

Kuiper 

Groep 4: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: Jackelien Majoor. Op 

woensdagmorgen: Annemarie Klappe. 

Groep 5: Maandag en woensdag: Olda Kuiper. Op dinsdag, donderdag en vrijdag Michel 

Beerta (Michel geeft op maandag de groepen 5 t/m 8 gymles) 

Groep 6: Dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Gera Wilbrink. Op maandag Mathilde 

Benak. 

Groep 7: Maandag, dinsdagmorgen, woensdag, donderdag en vrijdag: Roel Zwolle. (Roel is 

op dinsdagmiddag vrij geroosterd voor ICT-taken) Dinsdagmiddag is tevens de creatieve 

middag. 

Groep 8: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag: Yvette de Wijs. 

 

      
 



Gymnastiek Noorder – en Zuiderschool 

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het basisonderwijs natuurlijk met inachtneming van 

de Corona-maatregelen mag gymmen in de gymzalen. In overleg met Maureen Boer en 

onze directeur bestuurder hebben we besloten dat dit vanaf week 13 (week van 29 

maart) mogelijk is. De gymzaal van het Kulturhus is alleen voor ons beschikbaar, 

Sportverenigingen mogen hier nog geen gebruik van maken. Er vindt ook geen vermenging 

van groepen plaats. Michel geeft op dinsdag groep 3 t/m 8 van de Noorderschool en 

groep 5 t/m 8 van de Noorderschool gymles. 

Noorderschool 

Natuurlijk hebben we ook contact gehad met de busonderneming (Noorderschool). De 

Coronamaatregelen in de bus zijn hetzelfde als voorheen. Gezien de grootte van de bus 

en het aantal kinderen is verspreiding over de bus mogelijk. De kinderen zitten op 

afstand van de chauffeur en de leerkracht heeft een mondkapje, Als u dit voor uw 

kinderen ook verstandig vindt (bus), mag dat natuurlijk altijd In de groep zitten ze 

natuurlijk ook bij elkaar. 

Zuiderschool 

Groep 3/4 loopt en groep 5 t/m 8 fietst naar het Kulturhus. Groep 1/2 gaat op dinsdag 

met de bus naar de Noorderschool voor hun gymles. (Speellokaal) 

Denkt u aan de gymkleding in week 13? 

Typ examens  

Op beide scholen hebben een flink aantal kinderen typ examen gedaan. De uitreiking 

hiervan kan niet samen met de ouders gedaan worden. De desbetreffende leerkrachten 

zullen hiervoor zorgen. De kinderen willen we natuurlijk van harte feliciteren! 

Ouderraad, Medezeggenschapsraad en Ouderpanel 

De afgelopen weken is er veel overleg in bovenstaande geledingen. In de nieuwsbrief van 

31 maart volgt nadere informatie. 

Paasactiviteit 

De Paascommissies van beide scholen (OR en school) zijn druk bezig met het 

voorbereiden van de Paasactiviteit op donderdagmorgen 1 april. Nadere informatie volgt. 

De kinderen zijn s ‘middags vrij (studiemiddag begrijpend lezen) en daarna is het 

Paasweekend. 

Oud papier 

Ook voor nieuwe ouders: 

 

Informatie over het oud papier ook te vinden is op de website 



https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl

%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7

C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1

%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjo

iV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1

yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0  

www.basisscholengiethoorn.nl 

 

 

 

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. 

 

Hartelijke groet, 

 

Tom de Kort 

 

Bijdrage vanuit Kaka: 

 

Vorige week hebben alle kinderen van BSO KAKA  een pakketje met groenten 

zaden gekregen. Zoals elk jaar willen we graag dit jaar weer allerlei groenten in 

onze moestuin bij de Zuiderschool laten groeien. 

Normaal zaaien we alles met de kinderen op locatie maar door Corona is dit 

helaas nu niet mogelijk. Daarom hebben we de hulp van de kinderen gevraagd. De 

kinderen konden met wat tips van de juffen de zaadjes alvast thuis zaaien en dan 

hopen we dat als straks de BSO weer open mag, dat de kinderen alle plantjes 

meenemen en we ze gezamenlijk in onze moestuin kunnen zetten. 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.noorderschool.nl%2Fouders%2Fouderraad%2F&amp;data=04%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7C4309d2dbdf6f4ba0654508d8e7c365fd%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C637514173715547388%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C2000&amp;sdata=wztDek5GmGUrJQV9Sk1yg5NE3FlM8%2Bp5xLbbzypGRxs%3D&amp;reserved=0
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Met een beetje geluk en natuurlijk de goede zorgen van de kinderen hebben we 

een mooie gevulde tuin waaruit we weer groenten kunnen gebruiken voor de kook 

BSO.  

Hieronder (bijlage) een foto van de al opgekomen zaadjes.  

 

Succes allemaal  

Groetjes van Juf Felicia, Juf Alunka en Juf Lida  

 

 
 

22-03-2021: In deze week gesprekken verwijzing voortgezet onderwijs 

25-03-2021: Ochtend: Tennisles op het schoolplein groep 1 t/m 6 op de Zuiderschool 

door tennistrainers van de tennisvereniging. 

29-03-2021: Ochtend: Tennisles op de tennisbaan groep 1 t/m 6 leerlingen 

Noorderschool door tennistrainers van de tennisvereniging. 

26-03-2021: Rapporten mee 

In de week van 22 maart gesprekken voortgezet onderwijs groep 8 Noorder- en 

Zuiderschool. 

In de week van 29 maart oudergesprekken groep 1 t/m 7 

30-03-3021: theoretisch verkeersexamen groep 7 (Noord) en 7/8 (Zuid) 

01-04-2021(Middag voor Goede vrijdag, Paasweekend), de kinderen zijn om 12.00 

vrij i.v.m. een studiemiddag “Lezen.” De ochtend wordt besteed aan 

Paasactiviteiten. 

 

02-04-2021 t/m 05-04-2021 Paasweekend 

20 en 21 april: Cito-eindtoets groep 8 

23-04-2021: Koningsspelen, middag vrij  



24-04- t/m 09-05-2021: Meivakantie 

 

We houden de agenda van social schools goed bij. Vrije dagen, vakanties en studiedagen 

staan daarin vermeld. 

 

• In april staat het schoolvoetbal voor meisjes en jongens gepland. Dit gaat niet 

door. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 

 

Lida 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


