Nieuwsbrief d.d.21-01-2021
Voortgang Bouw:

Vandaag vind ik het heel leuk om u te melden dat de grondwerkzaamheden
gestart zijn! Een mijlpaal! Na een lange periode van “Eerst zien en dan geloven” is
het nu een feit en als alles volgens planning verloopt kunnen we onze nieuwe
school in het voorjaar van 2022 met alle kinderen en medewerkers in gebruik
gaan nemen en daar kijken we erg naar uit! Voordat dit zover is, moeten we
natuurlijk nog heel veel zaken regelen, zowel t.a.v. het gebouw en m.b.t. de
schoolomgeving.
Erg leuk om erlangs te rijden en de vorderingen te zien.
Schoolomgeving

Vorige week dinsdag hebben we samen met 2 mensen van de gemeente (ook een
groenregisseur), 2 mensen van het adviseursbureau dat ons hierin ondersteunt
en een ontwerp gaat maken, Robert Luitjes onze verkeersouder, Mathilde,
Michel en Lida vanuit de medewerkers school en Kinderopvang Kaka een
brainstormsessie gehad. Met deze inbreng gaat het bureau aan de slag en voor
de voorjaarsvakantie komen ze met een schetsontwerp en vervolgens met een
uitwerking. Dan wordt ook het financiële aspect duidelijk en kunnen we met de
gemeente Steenwijkerland, Stichting Op Kop, aanvraag fondsen, acties school en
ouders aan de slag om er een heel mooi schoolplein van te maken dat uitnodigt
tot veel beweging, met veel groen en passend bij Giethoorn. De kinderen worden
hier natuurlijk ook bij betrokken. We houden u op de hoogte.

Vandaag zijn de werkzaamheden begonnen!
Noodopvang:

We hebben veel kinderen in de noodopvang van ouders uit cruciale beroepen,
maar ook kinderen die kwetsbaar zijn en extra zorg vanuit school nodig hebben.
Inmiddels hebben we meestal alle dagen groepen van 15-22 leerlingen. We doen
ons uiterste best om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, maar het is geen
normale lesdag. We doen dit met alle medewerkers samen in het belang van uw
kinderen. We waarderen zeer dat Kinderopvang Kaka op de meeste dagen van de
week de kleuters opvangt en het programma van de juffen van beide scholen
uitvoeren. Ook waarderen we natuurlijk de hulp vanuit stagiaires en op vrijdag
een collega vanuit het stafbureau. Zowel bij u thuis als op school blijft het een
intensieve klus om alles te managen, maar als we het samen doen komen we heel
ver.

Een impressie van de noodopvang op de Zuiderschool:

Kinderen van groep 3 samen met juf lezen in Meet.

Samen spelen op het plein.

Mirjam, Margriet, Jackelien en Annemarie geven les op school en in groep 5/6
ziet dat er zo uit.

Kinderopvang Kaka (Felicia) geeft het programma van de kleuterjuffen aan de
kleuters.

Samen eten met de groepen 3 t/m 8.
Zo leren een deel van de kinderen van de Noorderschool en de Zuiderschool
elkaar al goed kennen. Dat geldt natuurlijk ook voor een flink aantal
medewerkers.
Gemma Meijerink

Gemma werkt 3 dagen in groep 5 op de Zuiderschool als LIO-er. (Leerkracht in
opleiding). Dat doet ze heel goed en we zijn heel blij met haar. Met dit traject
studeert ze af. Dit duurt t/m 27 januari en helaas moeten we afscheid van haar
nemen. Zowel kinderen, ouders als collega ’s vinden dat heel jammer. Natuurlijk
gaan we hier binnen de regels van Corona aandacht aan besteden. Na 27 januari
geven Olda en Mathilde weer samen les aan groep 5/6.
Toetsing

Deze week zou de toetsing van Cito zijn. Dat schuift nu allemaal op, omdat
kinderen thuis geen toetsen mogen maken. We hebben nog geen idee wanneer de
scholen weer opengaan. Wanneer dat het geval is moeten de kinderen zeker weer
1,5 week naar school gaan, voordat er getoetst kan worden. (PO-raad). Wat we
gaan doen met de rapporten bespreken we in de teamvergadering van 2 februari.
De advisering voortgezet onderwijs zal ook opschuiven. Nadere informatie volgt.

Nieuwe leerlingen februari:
Noorderschool: Bram Schra en Stijn v.d. Zandt gaan naar groep 1.
Zuiderschool:

Vince v.d. Wijst en Sebastiao Lankwarden gaan naar groep 1
Amer Batal komt uit Syrie en woont sinds een jaar in Nederland. Hij is verhuisd
van Hengelo naar Giethoorn. Amer zit in groep 3.
We wensen samen met hun ouders een hele fijne tijd op onze scholen toe!
Kleutergroep Zuiderschool

Winni Bos en Hennie Boers blijven tot de zomervakantie de juffen van groep 1/2
op de Zuiderschool. Daar zijn we heel blij mee! Er waren nog wat
onduidelijkheden, gelukkig zijn die opgelost.
Ouderbijdrage:
Vraag vanuit de ouderraad:

Nog niet alle ouders hebben de ouderbijdrage betaald. Wilt u dit a.u.b. deze
maand doen? Heeft u dit al gedaan, dan is deze oproep natuurlijk niet voor u
bestemd. Alvast bedankt voor de moeite.
Social schools:

Door Corona zijn data verschoven. We hebben de agenda nagekeken en daar waar
nodig aangepast, zodat het weer kloppend is. We weten niet wat er de komende
maanden voor ontwikkelingen zijn en misschien moeten we weer zaken schrappen.
De nieuwsbrief geeft steeds de goede data aan en we zullen het bijhouden in
social schools.

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.,

22-01-2021: Belangrijk! Studiedag Technisch lezen en begrijpend lezen. Alle
leerlingen vrij!

