
 

Nieuwsbrief d.d. 30-10-2019 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 13 november. 

Medezeggenschapsraad 

MR vergadering 15 oktober ’19 
  
Voor de herfstvakantie hebben de MR-en weer een gezamenlijk overleg gehad. In dit 
overleg zijn de navolgende punten aan de orde geweest. 

• Bouw van de nieuwe school. 
o Stand van zaken 

• Jaarplan 
o Evaluatie van het afgelopen jaar. 

• Schoolondersteuningprofiel (SOP) 
o Wat zijn opbrengsten en welke zorg kunnen we als school bieden? Naast 

de schoolwebsite kun je op Vensters PO veel informatie vinden over onze 
scholen. 

• Kengetallen en opbrengsten 
o Resultaten van de scholen worden besproken. Bv. Halen we wat inspectie 

verwacht van de school in combinatie met de weging van de 
schoolpopulatie. 

 U zult begrijpen dat er in deze nieuwsbrief inhoudelijk niet verder op deze onderwerpen 
ingegaan kan worden. 

  
Wel willen wij u erop wijzen dat als u zaken heeft die u bij de MR onder de aandacht 
wilt brengen, daarvoor contact kunt opnemen met de oudergeleding van de 
desbetreffende MR. Voor de Noorderschool zijn dat Cindy Sonnemans en Arjan Winter, 
Voor de Zuiderbasisschool zijn dat Carien Wever en Gerard Oord. 
 
De volgende MR-vergadering is 11 december. 
  
Met vriendelijk groet, 
  
Gerard Oord 
 

 

 



Controle luizen 

Op beide scholen zijn alle kinderen na de vakantie weer gecontroleerd. Er zijn gelukkig 
geen luizen of neten gevonden. Met veel dank aan alle ouders van beide die scholen die 
hierbij hebben geholpen! 

Ouderbijdrage 

Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage? (Voor 1 november) Alvast 
bedankt voor de moeite. 

Stagiaire 

Jeanne Duinkerken loopt stage op de Zuiderschool. Ze doet de opleiding “Sport en 
bewegen.” Ze gaat gymlessen geven op maandag en donderdag op de Zuiderschool en de 
Noorderschool. Het is een stagiaire, dus de lessen worden gegeven onder begeleiding 
van de leerkracht. De leerkracht is eindverantwoordelijk 

Jongleren in het verkeer, groep 1/2, BSO/KONN en Peuterwerk Wip Wap (Tinten) 

In een gezamenlijk project hebben bovenstaande medewerkers aan de bewustmaking van 
verkeer bij jonge kinderen gewerkt. Gisteravond vond de ouderavond plaats onder 
begeleiding van Astrid van der Windt. Veel ouders toonden hun belangstelling. Het was 
een leerzame en zinvolle bijeenkomst. 

Ouderpanel 

Het ouderpanel komt op 5 november bijeen op de Noorderschool. In de nieuwsbrief van 
13 november volgt nadere informatie. 

Belangrijk 

Groep 1 t/m 4: 5 december s’ middags om 12.00 vrij. 

Groep 1 t/m 8: 19 Kerstfeest s ‘middags om 12.00 vrij (leerlingen gaan s’ avonds 
naar school voor de kerstmaaltijd) 

Groep 1 t/m 8: 20 december om 12.00 naar huis (planner) 

Hallo Wereld, creatief circuit en Wetenschap & Technologie 

De kinderen en de leerkrachten hebben de afgelopen weken binnen het thema “Op reis” 
gewerkt. De tweede periode werken we gezamenlijk aan het thema “Licht.”  

Vandaag heeft Ayten (IGVO, Hallo Wereld)) op de Zuiderschool in alle groepen lessen 
gegeven. Op 18 november doet ze dat op de Noorderschool. 

 

 

 



Nationaal schoolontbijt op vrijdag 8 november 

Op vrijdag 8 november gaan de kinderen van beide scholen genieten van een heerlijk 
gezond ontbijt. Ook wordt er deze morgen met de kinderen gepraat over hoe belangrijk 
een gezond ontbijt is. De kinderen mogen wanneer ze dat willen in hun pyjama op school 
komen. 

Concert 75 jaar vrijheid 

De gemeente Steenwijkerland biedt alle kinderen van groep 7/8 een concert aan op 4 
november, in het kader van 75 jaar vrijheid 

Vrij Land: een multimedia theatervoorstelling over 75 Jaar Vrijheid 

Script en teksten door Lykele Muus, beeld door Big Productions. In opdracht van het 
Nationaal Comité Veteranendag in samenwerking met de Militaire Muziek Defensie 
Kosteloos.  

We willen alle ouders die voor het vervoer zorgen van harte bedanken! 

 
 

 

Welkom 

In de maand november wordt Boaz van den Berg 4 jaar en gaat hij naar groep 1. We 
wensen hem een hele fijne schooltijd toe! 

 

Welkom 

Noor Barnhoorn en Liv Smit worden in november 4 jaar en gaan naar groep 1. We wensen 
hun ook een hele fijne schooltijd. 

Gera 

Gera, de leerkracht uit groep 4, was na een operatie net weer begonnen met lesgeven. 
Helaas heeft ze in de vakantie haar enkel op meerdere plaatsen gebroken. Heel 
vervelend en natuurlijk wensen we haar heel veel beterschap! We zijn erg blij dat we 
gezien de invalproblematiek, een goede oplossing hebben kunnen vinden i.s.m. met het 
stafbureau van Stichting Op Kop.  



Wilt u haar een kaartje sturen? 

Gera Wilbrink 

Bakkersveld 27-a 

8334NE Tuk 

Touchscreen 

Het digitale bord in groep 3/4 deed het niet meer. In de herfstvakantie is er een 
prachtig nieuw bord geplaatst. (Touchscreen). Het is even wennen, maar de 
kwaliteitsverbetering is groot! Annet en de kinderen zijn er heel blij mee! 

 
Ingekomen berichten 

 

 
Zaterdag 11 november: Sint Maarten 
 
Alle kinderen maken op school een mooie lampion en Zonnewiede nodigt alle kinderen van 
Giethoorn uit om voor de bewoners te komen zingen van 17.30-19.00. 

  
Belangrijke data: 

 

04-11-2019: groep 7 naar concert 75 jaar vrijheid (middag) 

06-11-2019: alle leerlingen vrij i.v.m. de staking. 

08-11-2019: Nationaal Schoolontbijt 

09-11-2019: Oud papier 

13-11-2019: Lichtbrigade controle fietsen groep 4 t/m 8 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 



0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

Aanwezig op maandag en donderdag op de Noorderschool en op dinsdag en woensdag op de 
Zuiderschool. Op vrijdag werkt Lida thuis. 

Bij afwezigheid van Lida is Cathy degene die haar op school waarneemt. 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

Aanwezig op maandag en vrijdag op de Noorderschool en op dinsdag en donderdag op de 
Zuiderschool. 

 

 

 

 

 

 


