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Pasen 2021 

Net als vorig jaar helaas Pasen in Coronatijd. We blijven hopen op betere tijden.  

We hebben donderdag genoten van een heel fijn Paasontbijt en leuke paasactiviteiten 
(Zuid) en een Paasbrunch en lekker knutselen (Noord). We willen de paascommissies, 
OR-leden, de Olde Smidse, De Plus en De dames van de Jonge heel hartelijk bedanken 
voor het verzorgen van deze gezellige paasochtend op onze scholen! We hebben genoten! 

 



 

 

Aan alle medewerkers van stichting Op Kop 

Giethoorn, 29 maart 2021 

Beste collega’s, 

Het is geen gewone tijd, verre van dat. Er wordt nog steeds een zware wissel getrokken 
op jullie inzet, creativiteit en flexibiliteit. Nu nog meer dan in 2021, doordat naast 
volwassenen ook steeds meer kinderen binnen de scholen besmet worden met het 
coronavirus. Binnen onze scholen moeten regelmatig leerlingen en klassen in quarantaine 
en moeten alle zeilen worden bijgezet om het onderwijs door te laten gaan. Daarnaast 
groeit het aantal medewerkers dat besmet is geweest. 



Binnen het directieoverleg bespreken we de situatie binnen de scholen en spreken we af 
welke maatregelen we gezamenlijk treffen om het onderwijs zo goed als mogelijk door 
te laten gaan. 

Ik heb grote waardering voor jullie inzet en uithoudingsvermogen in de afgelopen 
periode en wens jullie succes voor de komende maanden. We gaan ervan uit dat we, 
doordat er steeds meer mensen gevaccineerd zijn, over een paar maanden langzaamaan 
terug kunnen naar een min of meer oude situatie. Daar kijken we allemaal naar uit! 

Voor nu wens ik jullie goede Paasdagen. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Herman Wevers, 
Interim bestuurder 
 
Alle medewerkers van Op Kop hebben samen met deze brief een paasattentie ontvangen 
en dat hebben ze dik verdiend! 
 
Gisteren was het de laatste werkdag van Herman. Vanaf 01-04-2021 is Wim Bok onze 
nieuwe directeur bestuurder. We willen Herman heel hartelijk bedanken voor zijn inzet 
en met name voor zijn inzet voor de bouw van onze nieuwe school! 
 
Bouw: 
 
In de meivakantie wordt de bouwplaats ingericht en op 11 mei wordt er gestart met 
heien. Natuurlijk hoort daar een feestelijk moment bij. Nadere informatie volgt. De 
bouw gaat beginnen! 
 

 

 

 

 

 



Nieuwe naam fusieschool: 

Herinnering: 

 

De scholen zijn i.s.m. Gieters Belang heel actief bezig met het proces rondom de naam 
voor onze fusieschool. Wie weet er nog een mooie naam? 

In de MR-vergadering van donderdag 8 april komen de volgende punten aan de orde: 

• Voortgang Bouw en inrichting schoolomgeving en school. 
• Voortgang nieuwe school (inclusief nieuwe naam) 
• Activiteiten tot de zomervakantie 
• Het nieuwe rapport 
• Vervolg communicatie over de organisatie na de zomervakantie 
• Schoolgids 
• Schoolomgeving laatste overleg op 29-03-2021 
• Afstemming OR-en en MR-en 

Corona 

De afgelopen weken was de telefoon en de groepsapp van beide scholen s ‘morgens heel 
erg druk bezet. Veel kinderen, ouders en medewerkers zijn getest. Gelukkig geen 
kinderen positief, wel ouders.  Er waren geen invallers meer beschikbaar en we hebben 
alle zeilen bij moeten zetten om geen klassen naar huis te hoven sturen. Met dank aan 
alle medewerkers die hun steentje hier opnieuw in bijgedragen hebben.  

Gymnastiek Noorderschool en Zuiderschool 

De kinderen van beide scholen hebben weer genoten van de gymles. Heel fijn dat dit weer kan. 

Verkeersexamen 

De kinderen van groep 7 van de Noorderschool en groep 7/8 van de Zuiderschool hebben deze 
week theoretisch verkeersexamen gedaan. Ze zijn allemaal geslaagd! Gefeliciteerd! We weten 
natuurlijk nog niet of het praktisch verkeersexamen door zal gaan. 

Gefeliciteerd 

We willen Cindy Borger feliciteren! (Moeder van Max en Xam). Ze krijgt de Best Service Award 
van Michelin voor haar gastvrijheid en service in hun 2-sterrenrestaurant De Groene Lantaarn in 
Staphorst.  

 



Digitale voorstellingen 

Elk jaar krijgen de kinderen via het cultuurmenu een 3-tal culturele activiteiten in de vorm van 
voorstellingen en workshops. Dit kan nu helaas niet fysiek. Scala Meppel heeft mooie digitale 
voorstellingen gemaakt met daarbij interactieve lesbrieven. Heel creatief in deze corona-tijd. 

Containers 

Bij beide scholen staat een container. We zijn aan het opruimen in onze oude scholen.  

Schoolomgeving 

Afgelopen maandag hebben we opnieuw een overleg gehad over de schoolomgeving. Het wordt erg 
mooi, maar ook kostbaar. De komende weken wordt berekend wat de kosten voor school, stichting 
Op Kop zijn en welk gedeelte voor de gemeente is. Wanneer we de kosten weten kunnen we een 
plan maken om het te bekostigen. Natuurlijk spreken we subsidies aan en hebben we de afgelopen 
jaren ook al d.m.v. acties (Raboclubsupport, Jantje Beton, Fit op school een start gemaakt. 

Schoolfotograaf 

Op 10 mei komt s ‘morgens de schoolfotograaf op beide scholen. Dit kan geheel corona-proof. 
(Vooraf testen) Nadere informatie volgt. 

Hallen 

De hallen zijn door de OR in lentesfeer gebracht. Daarvoor onze hartelijke dank! 

 

Tennis 

 

 

De kinderen hebben genoten van de tennislessen van Wencke en Bas. De Zuiderschool kreeg les 
op het plein en de Noorderschool op de tennisbaan. We willen Wencke, Bas en Henry Strijker van 
tennisvereniging Giethoorn heel hartelijk bedanken! De kinderen en de leerkrachten vonden het 
erg leuk.  



Foto “s. 

Koningsspelen 

De commissie is druk bezig met het voorbereiden van de Koningsspelen. Jammer dat we het niet 
samen kunnen doen en er geen publiek bij aanwezig mag zijn, maar we maken er een hele, leuke 
ochtend van. Daarna is het meivakantie! 

Welkom in april: 

Zuiderschool: Noura van Deursen groep 1 en Fynn Ramos groep 1 zijn 4 jaar! Van harte welkom en 
we wensen jullie samen met je ouders een hele, fijne schooltijd toe. 

Informatie oud papier 

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. 
 
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. 

 
. 
 
 
20 en 21 april: Cito-eindtoets groep 8 
23-04-2021: Koningsspelen, middag vrij  
24-04- t/m 09-05-2021: Meivakantie 
10-05-2021: Schoolfotograaf 
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 

 
Lida 

 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


