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Bijgevoegd artikel Zicht op Steenwijk 

 

 

Corona 

Ook in ons gebied rukt de Corona op. Inmiddels hebben wij ook positief geteste 
ouders en zijn er ook een aantal kinderen thuis. Wat zijn we blij met Snappet, 
want de kinderen kunnen thuis direct aan het werk. De regels zijn zowel op 
school als binnen onze omgeving aangescherpt en we weten niet wat de toekomst 
brengt. We doen ons uiterste best om samen deze klus te klaren. Bij alles moet 
nagedacht worden.  

Bijgevoegd protocol PO-raad 20-10-2020 

• De bestaande regels blijven gehandhaafd. Externen komen alleen via de 
hoofdingang binnen, registreren zich en beantwoorden een vraag over hun 
gezondheid. Externen die niet met kinderen werken, b.v. voor onderhoud 
binnenkomen wordt dringend aangeraden een mondkapje te dragen. 

• Alles wat digitaal kan, wordt digitaal gedaan. Steeds wordt gewogen wat in 
het belang van het kind en de medewerkers is. Inval is schaars en we 
kunnen onze juffen en meesters niet missen. 

• Gezellige activiteiten in de komende 2 maanden zullen anders zijn. 
Medewerkers en OR-en doen hun uiterste best om de decembermaand 
binnen de mogelijkheden van de maatregelen van Corona zo feestelijk 
mogelijk te laten verlopen. 



• Helaas gaat het Nationaal schoolontbijt niet door. Al verzonden pakketten 
worden geschonken aan de voedselbank.  

Alle medewerkers waarderen enorm dat u ons zo positief ondersteunt. Het zijn 
intensieve, complexe tijden en we hopen van harte dat het tij gekeerd kan 
worden en we de scholen niet opnieuw hoeven te sluiten. 

Ouderbijdrage 

Bijgevoegd de nota voor de ouderbijdrage. De bedragen zijn in het kader van de 
fusie afgestemd en vastgelegd tijdens de informatieve ouderavond in september. 

Natuurlijk gaan er bepaalde activiteiten niet door. Dat is overmacht. Sinterklaas 
en Kerst zal worden gevierd en dan hebben we uw ouderbijdrage zeker nodig. 
Wij waarderen het zeer wanneer u deze bijdrage zou willen voldoen. 

 

Wij willen iedereen, ook namens de OR heel hartelijk bedanken voor jullie 
ondersteuning. Binnenkort komt er een gouden enveloppe met het definitieve 
bedrag. We zijn heel benieuwd! Natuurlijk zullen we u hiervan op de hoogte houden. 

Ouderpanel 

Het ouderpanel wordt verzet naar een nader te bepalen tijdstip. 

De OR van de Zuiderschool zoekt nieuwe leden, 

De oudervereniging (OR) houdt zich bezig met de activiteiten voor de kinderen. In 
de corona tijd zijn we zoekende naar activiteiten die wel kunnen. Heb jij hier ideeën 
over en wil je die met de OR gezamenlijk tot uitvoer brengen? Dan horen we het 
graag van je. Of wil je de helpende hand bieden tijdens een van de activiteiten die 
we organiseren (Nationaal schoolontbijt, Sinterklaas, Kerst, en veel meer) of helpen 
bij de coördinatie van het oud papier? Ook dan ben je van harte welkom! 

 
 



Workshop Riet en water Zuiderschool 
 
Gisterochtend hadden we een workshop van Scala bij ons in de klas. Het ging 
over riet en water. Eerst hebben we in een diapresentatie gezien welke dieren en 
planten er allemaal leven bij riet en water. Daarna hebben de kinderen eerst de 
horizon, de lucht en het riet geschilderd. Vervolgens hebben ze op een ander 
papier, planten en dieren getekend en deze opgeplakt in hun kunstwerk. De 
kinderen waren erg enthousiast aan het werk en hebben mooie kunstwerken 
gemaakt.  

 

 

Voorleeskampioen Zuiderschool 

En wie werd de voorleeskampioen van de Zuiderschool? Ook daar was het 
spannend, want er werd erg mooi voorgelezen. Uiteindelijk was het een 
tweestrijd tussen Dirk Jan en Rosalie. Ook nu kon er maar 1 de winnaar zijn en 
dat werd Rosalie uit groep 7. Hartelijk gefeliciteerd Rosalie. 

Voorstellen stagiaire kleutergroep Noorderschool 

 

   

 



Ik ben juf Kimberley en ik ga dit jaar stagelopen op jullie toffe school. Eerst in 
groep 1/2 en daarna in groep 8. Ik zal daarom even wat vertellen over mijzelf. Ik 
ben 30 jaar en woon in Steenwijk met mijn man en twee kinderen. Ik houd heel 
erg van wandelen, dansen, kickboksen en lekkere tapas eten! Mijn moeder is 
namelijk van Spaanse afkomst en ik spreek ook Spaans, dus wie weet kan ik jullie 
wel een woordje Spaans leren! Ik kijk er in ieder geval naar uit om jullie te leren 
kennen en samen een leerzaam en gezellig jaar te hebben!  
 
Kinderboekenweek voorleeswedstrijd 

Wie werd de voorleeskampioen 2020 van de Noorderschool?  Het was een 
spannende strijd tussen Janna, Wende en Noa. Alle drie hebben ze mooi 
voorgelezen uit hun favoriete boek. Maar ja, er kan er maar 1 winnen en na goed 
overleg heeft de jury Wende aangewezen als winnaar. 
Wende, gefeliciteerd en succes bij de volgende ronde!! 
 
Opnieuw vandalisme Noorderschool 
 
Opnieuw zaten er kinderen bovenop het dak van de Noorderschool. Ook is een 
step die per ongeluk was blijven staan volledig vernield. De consequenties zijn: 
opnieuw lekkage, de hinder die dit geeft in school, maar ook de kosten, de 
irritatie en de tijd en energie die hierin gestoken moet worden door mij als 
directeur. Ook deze keer is de politie weer op de hoogte gesteld en de wijkagent 
is ingeschakeld. Mijn grens is bereikt! Vandalisme kan en mag niet. Heel fijn dat 
attente bewoners mij op de hoogte stellen. Dat wordt zeer gewaardeerd! Bij 
vermoeden van daders wordt dit direct besproken met de wijkagent. Heel fijn, 
wanneer u dit ook met uw kinderen bespreekt. Alvast bedankt voor de moeite! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

Save the date!                                                       
 “Spijbelen? Verzuim? Beter van niet! Maar… wat kunnen we eraan doen? Zeker 
in deze tijd. 

Ieder kind heeft recht om veerkrachtig op te groeien! Hoe kunnen wij kinderen en jongeren 
ondersteunen? 

Het Platform Collectieve Preventie Steenwijkerland organiseert daarom een 
online-inspiratiebijeenkomst. 

Voor             álle ouders en professionals en vrijwilligers in Steenwijkerland 

Datum           16 november 2020 

Tijd               19.30-20.30 uur 

Locatie          online 

Toegang         gratis; de uitnodiging en informatie over aanmelden volgt 

Spreker         Carry Roozemond, directeur van INGRADO 

Gastheer       Jannes Mulder 

Reserveer deze datum in uw agenda en zeg het voort! 

 



Muzikale vertellingen 

Achtergrondkoor bij het liedje “Sneeuw” uit onze film? 

Hieronder lees je, hoe jij je kunt aanmelden. 

Stuur een mail naar: stgmuzikalevertellingen@gmail.com met daarin je naam en je 
leeftijd. Je ontvangt dan een mp3tje met de (ingezongen) melodie en de teksten 
van de refreinen. Dan ga je heel goed oefenen. Als dat klaar is, neem je het op 
met je telefoon of met die van je ouders. Vervolgens stuur je het op naar 
stgmuzikalevertellingen@gmail.com Jet Pit mixt alle inzendingen tot een groot 
achtergrondkoor. Bij de vertoning van de film zullen ook alle ingezonden filmpjes 
op het grote scherm te zien zijn. Je mag het in he eentje doen, maar ook met 
anderen en er mag zelfs een dansje bij. Het lied “Sneeuw” is onderdeel van een 
korte film “”Een stukje weg” en gaat over een aantal buurkinderen tijdens de  

2e Wereldoorlog in Giethoorn. Het is een vrolijk liedje over hoe fijn het is om in 
de sneeuw te spelen.  

Je kunt het tot 1-11-2020 insturen. 

Veel plezier en we zijn heel benieuwd! 

 
 

 
 
 
Zie voor verdere data de planner in social schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


