
 

Nieuwsbrief d.d. 12-06-2019 

De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys) 

Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl 

Belangrijk! 

Lida heeft nog maar 1 mailadres: 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

Bestemmingsplan 

Gisteravond is tijdens de politieke markt in het gemeentehuis van Steenwijkerland 

het bestemmingsplan van onze fusieschool (Noorder- en Zuiderschool) goedgekeurd. 

Daar zijn we natuurlijk erg blij mee! Gezien de stijging van de bouwkosten vinden er 

deze maand gesprekken plaats over de bekostiging. 

Inspraakreactie gemeenteraad Steenwijkerland 

Alle partijen en geldingen binnen de scholen van Giethoorn zijn blij als dit 

bestemmingsplan is vastgesteld. Dan kunnen we eindelijk een vervolgstap naar de 

feitelijke bouw van de school zetten. En dat is hard nodig en dat is een understatement. 

Afgelopen week werden we opnieuw geconfronteerd met de dramatische 

onderhoudsituatie van beide gebouwen. Dat maakt het steeds moeilijker om het 

wenkend perspectief van de nieuwe school vast te houden. Toch doen directie, 

leerkrachten, leerlingen en ouders daartoe hun uiterste best. De samenwerking tussen 

beide scholen krijgt steeds meer gestalte. Teams, MR’ en ketenpartners trekken 

gezamenlijk op. Dat alles in het belang van alle kinderen van Giethoorn ten behoeve van 

een doorgaande ontwikkellijn. 

Wij vinden dat de gemeente veel tijd en energie heeft gestoken in een zorgvuldige 

omgang met de zienswijzen van betrokken bewoners. In de voorliggende stukken 

waarderen we de aandacht voor de verkeersveiligheid en die is terecht. U zult begrijpen 

dat dit ook een speerpunt is voor ouders, leerlingen en leerkrachten. De aandacht voor 

de landschappelijke inpassing van het gebouw in de omgeving is eveneens terecht.  Het 

voorontwerp van de nieuwbouw is praktisch gereed en dan kunt u zien of de architect 

erin geslaagd is om deze verwachtingen waar te maken.   

Om te kunnen bouwen hebben we echter wel een vastgesteld bestemmingsplan nodig. 

Daarna zullen wij ook de bewoners van Giethoorn meenemen in het ontwerp van de 

school die ons voor ogen staat. Een school die past bij de huidige en toekomstige 
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ontwikkelingen in het onderwijs, een school die minstens 40 jaar mee moet. Ons geduld 

is op de proef gesteld. Ondertussen zijn de bouwkosten sterk gestegen. Denk daarbij in 

de orde van grootte van 25 tot 30%. Dat geeft nieuwe zorgen. We hopen ook deze forse 

hobbel in samenspraak met alle betrokken partijen bij de bouw te kunnen nemen. Voor 

eerst wil ik u vragen in te stemmen met dit bestemmingsplan zodat we een volgende stap 

in het bouwproces kunnen zetten.  

Alberto Boon (directeur-bestuurder Stichting Op Kop). 

Door de extreme weersomstandigheden van de afgelopen week hebben we op beide 

scholen weer flinke lekkage. Op de Zuiderschool kwamen zelfs de plafondplaten naar 

beneden.  

Kangoeroe 

 

Alle kinderen hebben het heel goed gedaan binnen hun eigen mogelijkheden. Het zijn 

allemaal prima rekenaars. De kinderen kregen een presentje, een certificaat en een 

puzzelboekje. Kas, Laura (4), Hidde en Koen eindigden voor de Zuiderschool als eersten 

en Jurre, Coca en Bart als tweede.  

Voor de Noorderschool eindigden Andrey, Robine en Wende als eersten en Lars(6) en 

Fenna als tweede. Deze kinderen kregen een extra cadeautje. 

 

Van harte gefeliciteerd! 

 

Ouderpanel 

 

We willen Diny Smit heel hartelijk bedanken voor haar inbreng in het ouderpanel en de 

organisatie van de avondvierdaagse. Haar jongste kind gaat naar het voortgezet 

onderwijs. 

 

Er is ruimte voor een aanvulling. Lijkt het je leuk en goed om hierin te participeren dan 

graag een mailtje naar lida.andriol@stichtingopkop.nl 

 

Avondvierdaagse 

 

Volgende week start de avondvierdaagse in Steenwijk. Van onze scholen lopen weer veel 

kinderen mee. De commissies willen we alvast hartelijk bedanken voor de organisatie. 

Dat wordt erg gewaardeerd. We wensen iedereen veel wandelplezier toe. 
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Betaling schoolreis 

 

Nog niet alle ouders hebben het schoolreisgeld betaald. We stellen het zeer op prijs 

wanneer u het z.s.m. wilt voldoen. Heeft u vragen hierover dan kunt u afspraak maken 

met Lida (lida.andriol@stichtingopkop.nl)  
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Survivalkamp Noorderschool 

 

De kinderen van groep 7/8 van de Noorderschool zijn vanmorgen met veel getoeter, 

zwaaiende ouders en mooi weer vertrokken naar het survivalkamp in Annen. We wensen 

ze heel veel plezier toe! De ouders die voor het vervoer zorgen willen we alvast hartelijk 

bedanken. 

 

EHBO 

 

Alle leerlingen van groep 8 zijn geslaagd voor hun EHBO-examen. De lessen, de theorie 

en het praktisch examen is heel pittig. Heel knap en van harte gefeliciteerd. Op 

donderdag 20 juni worden de diploma ’s onder schooltijd uitgereikt door de trainers. 
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TSO-feestje 

 

 
Belangrijk 

 

i.v.m. de invoering van het 5-gelijke dagen model in schooljaar 2019-2020 

 

De TSO-medewerkers trakteren. 

 

Op dinsdag 18 juni mogen alle kinderen van de hele Noorderschool tussen de middag 

patat/ frikandel komen eten! Voor deze dag hoeft geen strip betaald te worden. 

We wensen alle kinderen samen met de medewerkers een hele, gezellige maaltijd toe! 

 

 

Zwembaden 

www.zwembadvollenhove.nl 

www.dewaterwyck.nl 

In de komende maand en in de zomervakantie zijn er weer veel leuke activiteiten in de 

zwembaden. 

Warmte BSO-ruimte 

Met het oog op de komende zomer, willen wij u graag op de hoogte brengen wat wij doen 

(binnen onze mogelijkheden) om warmte terug te dringen; 

• De ramen van de BSO-ruimte zijn voorzien van zonwering 

• Bij warmte kan deze, bij aanvang van de VSO, al direct omlaag 

• Bij erge warmte buiten, houden wij de ramen gesloten 

• Bij benauwdheid of erge warmte, wijken wij uit naar buiten voor het spelen, het 

eten en drinken etc. (uiteraard zoeken wij dan een schaduwplek op) 

• Wanneer het buiten te warm wordt, zoeken wij een koele plek in de school, 

bijvoorbeeld de zolder, binnenhal of het peuterlokaal (wanneer de 

groepssamenstelling dit toelaat) 
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• Wij bieden de mogelijkheid dat de kinderen zelf drinken kunnen pakken wanneer 

nodig 

• Tevens bieden wij leuke waterspellen aan voor verkoeling en af en toe een 

waterijsje 

Bij lang aanhoudende extreem warme dagen, is het niet altijd mogelijk de warmte goed 

te reguleren. Tevens zijn er momenteel nog acties gaande. Op deze manier proberen wij 

de BSO-ruimte zo aangenaam mogelijk te maken. Het onderwerp heeft onze aandacht. 

 

 

 Plezier op school’ 
Zomercursus voor brugpiepers 

  

In de laatste week van de komende zomerperiode zal er door Sociaal Werk de Kop de 

tweedaagse training ‘Plezier op School’ worden georganiseerd voor leerlingen die naar 

het voortgezet onderwijs gaan. Deze training in sociale vaardigheden is bedoeld voor 

kinderen die zich op de basisschool niet op hun gemak voelen bij leeftijdsgenoten. Ze 

worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben 

vaak ruzie zonder dat ze het willen en staan vaak alleen. 

De training vindt in de vakantie plaats omdat er dan sprake is van een overgangssituatie. 

In een overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor verandering en is de kans 

dat het geleerde naar de alledaagse situatie vertaald wordt, het grootst. Juist omdat 

de kinderen na de vakantie naar een andere school gaan, kan de training een goede 

voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken met leeftijdsgenoten. 

  

In de training leren de kinderen positief te denken en worden op een ontspannen en 

speelse wijze de volgende vaardigheden aangeleerd: 

  

Ø  Contact leggen met andere kinderen; 

Ø  Opkomen voor jezelf (assertiviteit); 

Ø  Omgaan met plagen en pesten; 

Ø  Aandacht voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik 

  

Om iedere deelnemer voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 10 kinderen aan 

de training deelnemen. Aan deze training zijn geen kosten verbonden. 

In verband met intakegesprekken en een ouderavond kunnen ouders het kind tot en 

met zondag 23 juni opgeven! 

Opgave kan door een mailtje te sturen naar Wouter 

Bierens w.bierens@sociaalwerkdekop.nl of te bellen met 0630294850 

  

Vrolijke groet, 

  

Wouter Bierens 

Buurtwerker Team Oost 
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Belangrijke data: 
 

Week van 3 juni en 10 juni Cito –toetsen 

12 t/m 14: Kamp Noorderschool survivalkamp Annen 

17 t/m 20 juni: Avondvierdaagse Steenwijk 

21-06-2019: alle leerlingen 9.30 op school 

18-06-2019: Juffendag Noorderschool (middag) 

25-06-2019: Alle leerlingen vrij studiedag team 

27-06-2019: Viswedstrijd Noorderschool (avond) 

28-06-2019: Rapporten mee 

01-07-2019: Deze week rapportgesprekken 

02-07-2019: Schoolreizen groep 1 t/m 6 Noorderschool en Zuiderschool 

03-07-2019: Alle leerlingen vrij! Evaluatievergadering 

09-07-2019: Feestelijke ouderavond Zuiderschool in het Kulturhus (woensdag 10-

07-2019 leerlingen om 9.30 op school) 

10-07-2019: middag/avond afscheid groep 8 Noorderschool 

11-07-2019: Zomerfeest Zuiderschool, alle leerlingen om 14.00 vrij! (Eten op school) 

Middag/ avond afscheid groep 8 Zuiderschool 

12-07-2019: Zomerfeest Noorderschool 

Middag: alle leerlingen vrij! Zomervakantie.  

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 
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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. 
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