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Geachte ouders,
Ook al merkt u het misschien niet, het proces tot realisering van de nieuwe school is
volop gaande. Hierbij een update.
Zoals eerder gemeld is het bestemmingsplan Giethoorn vastgesteld. Het voorontwerp is
klaar. Het voldoet aan het programma van eisen vanuit de school en past binnen de
geschetste contouren in het bestemmingsplan. U zou zich terecht kunnen afvragen,
waarom het voorlopig ontwerp nog niet is gepresenteerd? Niet aan teams en ouders,
maar ook niet aan de bewoners van Giethoorn.
Er zijn grote zorgen ontstaan m.b.t. de financiële haalbaarheid van de nieuwe school
binnen het toegewezen bouwbudget. De gestegen bouwkosten (circa 30% ten opzichte
van het moment waarop het bouwbudget is vastgesteld) en een oververhitheid van de
bouwmarkt vormen het belangrijkste struikelblok. We willen dit gegeven niet ontkennen,
maar bespreekbaar maken. Juist om te voorkomen dat partijen in een later stadium
verrast worden.
Het is een gezamenlijk probleem van de gemeente Steenwijkerland en Stichting Op Kop
als bouwheer. Past het gewenste en noodzakelijke gebouw (dat circa 40-50 jaar mee
moet) niet binnen het budget, dan is het de vraag of Stichting Op Kop een uitgekleed
gebouw wil realiseren. Die vraag stellen is hem ook beantwoorden. Dat wil Stichting Op
Kop niet, nog los van het feit dat zij geen veroorzaker is van de gestegen bouwkosten.
We zijn ambitieus, maar binnen een redelijk kader. Een sober, doelmatig en duurzaam
schoolgebouw dat voldoet aan de (toekomstige) eisen die aan het onderwijs worden
gesteld. Dat streeft Stichting Op Kop samen met de verschillende geledingen binnen de
school na.
Voor de gemeente speelt het financiële tekort eveneens. Kan het tekort niet gedicht
worden, dan is aanvullend budget vanuit de gemeente nodig. Een nieuw beroep op
middelen in tijden dat de gemeente het financieel moeilijk heeft. Tegelijkertijd heeft
de gemeente een zorgplicht voor goede onderwijshuisvesting. Voor Stichting Op Kop is
er geen keuze voor de gemeente. Terug naar het renoveren van de bestaande gebouwen
is geen optie. Niet vanwege de huidige staat van de gebouwen, niet vanuit de gewekte
verwachtingen en niet vanuit het lopende groeiproces om tot één school voor Giethoorn
te komen!

Op dit moment werken de gemeente en Stichting Op Kop toe naar het realiseren
van een zo actueel en betrouwbaar mogelijk beeld van de totale bouwkosten.
Daartoe wordt op dit moment o.a. een marktconsultatie uitgevoerd.
Ondertussen is er een nieuw probleem aan de horizon verschenen. U heeft er
ongetwijfeld over gehoord. Stikstof emissie (PAS) en vervuilde grond (P-FAS)
leggen veel bouwprojecten in Nederland stil. Gemeente en schoolbestuur hebben
hier geen invloed op. Het gaat om landelijke regelgeving gekoppeld aan Europese regels.
Op dit moment onderzoekt de gemeente de consequenties voor alle bouwprojecten in de
gemeente.
Gelijklopend met de vertragingen groeit juist de roep om snelheid. Die wordt steeds
groter gezien de zeer slechte staat van beide gebouwen. Het leer- en leefklimaat voor
leerlingen, ouders en medewerkers is nauwelijks te verantwoorden. Stichting Op Kop
heeft dit signaal ook afgegeven bij de wethouder. Ook de gemeente ziet deze urgentie.
Stichting Op Kop maakt nu een overzicht van maatregelen in een noodplan om het ergste
leed binnen de huidige scholen te beperken. Tegelijkertijd wil zij niet te veel investeren.
Dat gaat immers ten koster van de financiële bijdrage aan de nieuwbouw.
Het is fijn om te constateren dat alle neuzen nog steeds dezelfde kant op staan. De
bovengenoemde hobbels moeten echter wel genomen worden. Zo gauw er nieuwe
ontwikkelingen zijn, laten we u dit weten.
Met vriendelijke groet,
Alberto Boon (MES)
Directeur-bestuurder
Stichting Op Kop
(ma t/m do)
06-20443187
Opening Kinderboekenweek 2019

Woensdagmorgen was de opening van de Kinderboekenweek. Het thema “Op reis ”biedt
vele mogelijkheden. Op de Zuiderschool werd er voorgelezen op het plein. De
leerkrachten zaten op voertuigen en hadden als bagage een koffer vol boeken mee.
Daarna werd het lint doorgeknipt en daarmee was de Kinderboekenweek 2019 geopend.
Op de Noorderschool werd gisteren de Kinderboekenweek ingeluid met tafeltheater.
Groep 7 heeft samen met Mathilde het boek “Andre het astronautje op zoek naar Laika”
(Andre Kuipers) uitgebeeld, met m.b.v. mooie attributen en Mathilde als vertelster. Alle
kinderen van de hele school hebben hier erg van genoten.
Op beide scholen worden de lessen HVO, GVO en de Kanjerlessen ook binnen dit thema
gegeven.

Het jaar van de Oude Aarde
De Oude Aarde bestaat 50 jaar! Om dit te vieren zijn de groepen 5 t/m 8 uitgenodigd
voor een bezoek op 8 en 10 oktober. Ze gaan dan een speurtocht doen, kristalletjes
zoeken en bollen kraken. Dat wordt natuurlijk zeer gewaardeerd en we willen Neeltje en
Frederik dan ook heel hartelijk bedanken voor hun uitnodiging!
Ouderpanel
Harm Vonk (Zuiderschool) heeft te kennen gegeven dat hij wil stoppen met het
ouderpanel. We willen hem hartelijk bedanken voor zijn bijdrage en inzet. Afke Dijkstra
(Zuiderschool) heeft zich beschikbaar gesteld. We heten haar van harte welkom

Creatief circuit (Wetenschap & Technologie)
Thema: Op reis.

De eerste ronde van het creatief circuit (Wetenschap en Technologie) zit erop.
De kinderen hebben drie weken lang bij een leerkracht gewerkt aan koken,
Wetenschap & technologie, fotografie of handvaardigheid. De kinderen en
leerkrachten zijn erg positief, het is heel gezellig en leerzaam. De komende drie
weken draaien de groepen door naar een andere leerkracht. De vakgebieden
blijven hetzelfde, maar de opdrachten worden aan de leeftijdsgroep aangepast.
Na de herfstvakantie werken we een middag lang aan een lampion, hier hebben
we een leeg transparant flesje voor nodig van 0.5L. Om er zeker van te zijn dat
iedereen een flesje heeft, deze graag meenemen (in de week 14-18 okt). Dit
bewaren we in de groep. Daar liggen naamstickers klaar!
Een impressie

Een impressie van Creatief circuit (Wetenschap en Technologie)
Thema: Op reis.
De afgelopen weken heeft groep 5/6 Wetenschap & Technologie gedaan met Grieteke
en Olda, er was veel gezaag en getimmer in groep 7 samen met Mathilde en Yvette heeft
met groep 8 getekend en geschilderd. De uiteindelijke producten zien er erg leuk uit en

de kinderen en de leerkrachten vinden het erg leuk! De komende drie weken draaien

de groepen door naar een andere leerkracht. De vakgebieden blijven hetzelfde.

Belangrijke data:

07-10-2019: Dag van de leraar
08-10-2019: Bezoek Oude Aarde groep 7/8
10-10-2019: Bezoek Oude Aarde groep 5/6
12-10-2019: Oud papier
15-10-2019: MR-vergadering
19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie
29-10-2019: ouderavond Jongleren in het verkeer 19.30 Zuiderschool (ouders
peuterwerk en ouders groep 1/2)
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.

