
 

Nieuwsbrief d.d. 27-11-2019 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 27 november 

Sinterklaastoneel en Sinterklaasfilm 

 

Juf Yvette is het meest linkse Pietje.  

De kinderen, leerkrachten en begeleiders hebben genoten van het vrolijke 
Sinterklaastoneel en de Sinterklaasfilm. Er deden vanuit Stichting Op Kop veel 
leerkrachten mee waaronder juf Yvette van de Noorderschool. (Groep 8). Het stuk was 
zelfs geschreven door een leerkracht van de Samensprong uit Steenwijk. Na afloop 
kreeg iedereen een prachtige bos bloemen en dat hadden ze zeer verdiend!  

De afgelopen weken hadden we veel vervoer nodig. We willen alle ouders die zich 
daarvoor ingezet hebben heel hartelijk bedanken. Voor de Noorderschool willen we Ten 
Heuvel Tours heel hartelijk bedanken voor het inzetten van de gymbussen en de goede 
samenwerking! 



 

Sinterklaas op 5 december 

In de gangen van beide scholen staat een prachtige stal voor het paard van Sinterklaas. 
Hij heet Ozosnel. De gangen zijn mooi versierd! Sinterklaas en zijn Pieten zijn op beide 
scholen van harte welkom. De voorbereidingen zijn in volle gang en de kinderen kijken er 
erg naar uit. We wensen alle kinderen samen met de leerkrachten alvast heel veel 
plezier! De leden van de OR-en alvast hartelijk bedankt voor alle ondersteuning. 

Ouderbijdrage Noorderschool en Zuiderschool 

Veel ouders hebben de ouderbijdrage betaald, daarvoor onze hartelijke dank! In deze 
dure decembermaand voor de OR-en wordt de ouderbijdrage gebruikt voor Sinterklaas 
en Kerst. De penningmeesters geven aan dat nog niet alle ouderbijdrages voldaan zijn. 
Wij verzoeken u dit voor 1 december te betalen. Alvast bedankt voor de moeite. 

Krentenbaard 

Er is weer krentenbaard geconstateerd. Dit is erg besmettelijk. Wanneer u vermoedens 
heeft, dan graag een bezoek aan de dokter, zodat het niet verder verspreid kan worden. 

 
 

 

Chay 

Hoi mijn naam is Chay Riepen, ik ben 16 jaar en ik woon in Giethoorn. Van 11 november 
tot en met 29 juni loop ik elke maandag stage in groep 1 en 2. Ik zit nu in mijn eerste 
leerjaar voor onderwijsassistent niveau 4 op het Deltion College in Zwolle. Ik wilde 
graag op de Zuiderschool stagelopen, omdat de eerste zin die ik zag op hun website mij 
meteen aansprak, namelijk: Samen leren in een veilige omgeving met oog voor ieder kind. 
Ik vind het namelijk belangrijk dat iedereen goed kan leren en het leuk vindt om naar 
school te gaan. Ik ben creatief en ik hoop dat ik kinderen die creativiteit kan 
overbrengen. Ik hoop u snel te zien in de klas!  

  
 



 

 
 

 
 
Op 14 november zijn groep 7 en 8 naar de techniekdag op het Vakcollege geweest. 
De kinderen hebben op verschillende manieren kennisgemaakt met techniek. Met een 
petje op/petje af quiz, leuke filmpjes en een doeles werden de kinderen enthousiast 
gemaakt voor de techniek.  
Bij de quiz konden er fantastische prijzen worden gewonnen. U snapt de kinderen 
waren zeer gemotiveerd.  
In de doeles maakten de kinderen een eigen ventilatortje dat werkt op zonne-
energie. De kinderen genoten met volle teugen in het praktijklokaal. Het was een 
geslaagde ochtend. 
We bedanken de ouders die hebben gereden.  
 
De Zuiderschool is hier ook naar toe geweest. Natuurlijk ook met dank aan de 
ouders die voor het vervoer gezorgd hebben. 
 
Gera Wilbrink  
 
Gera (leerkracht groep 4 Noorderschool) is voor langere tijd niet werkzaam nadat 
ze een complexe beenbreuk heeft opgelopen. Dit vergt een lang herstel. Zoals het 
nu lijkt is ze tot de voorjaarsvakantie niet aanwezig. Femke Dijkman viel al voor haar 



in en kan gelukkig blijven tot de voorjaarsvakantie. Daar zijn we blij mee. We wensen 
Gera veel sterkte en een voorspoedig herstel. 
 
Stagiaire kleutergroep Noorderschool 
 
Ik ben Rahwa Debas, ik ben 27 jaar oud en woon in Steenwijk. Ik vind het altijd 
leuk om grapjes te maken. 
In mijn vrije tijd luister ik muziek en ga ik naar mijn nichtje. 
Ik doe de opleiding dienstverlening zorg en welzijn. Ik loop twee dagen per 
week stage op de Noorderschool. 
Op maandag en dinsdag ben ik in groep 1 en 2 met een aardige en leuke 
stagebegeleider en natuurlijk ook met lieve kinderen. 
 
 
Ingekomen berichten 

 
 
Kwartetschaatsen 
 
Bijlagen zijn bijgevoegd bij deze nieuwsbrief. 
 
Scala Meppel 
 
Op www.scalacentrumvoordekunsten.nl kunt u veel informatie vinden over muziek, 
dans, musical etc. 
 
Belangrijke data: 

 

 

05-12-2019: Sinterklaas, groep 1 t/m 4 om 12.00 vrij! 

19-12-2019: Kerstmaaltijd, alle leerlingen om 12.00 vrij! 

20-12-2019: Kerstvakantie, kinderen s ‘middags vrij! 

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. 

 

 

 

 

 

 


