Nieuwsbrief d.d.25-05-2020

Beste ouders en verzorgers,
De Corona is nog lang niet verdwenen en elke dag zullen we en moeten we er
rekening mee blijven houden, maar inmiddels gaan wij samen met de kinderen
alweer 2 weken naar school. Wat waren de kinderen blij de juf of de meester en
vooral ook elkaar weer te zien. Wat was het fijn om ze te horen op het plein.
Daar hebben we erg van genoten. De organisatie buiten en in school verliep en
verloopt goed en wat was het fijn dat u uw kind (eren) zo goed voorbereid had.
Daarvoor onze hartelijk dank! Samen, zowel in de periode thuis en nu op school
kunnen we heel veel! Inmiddels hebben we via de persconferentie van afgelopen
dinsdag gehoord dat als alles goed gaat, de basisscholen vanaf 8 juni weer
helemaal opengaan. Hoe we dat precies gaan doen en welke protocollen daarbij
horen is nog niet bekend. Dat wachten we even af en samen met de directiegroep
en de directeur bestuurder gaan we overleggen hoe we dit als Stichting en als
school weer uit gaan voeren. Nadere informatie volgt z.s.m. Tot 8 juni blijft de
samenstelling en de uitvoering op deze wijze georganiseerd.
Een aantal medewerkers waren en zijn i.v.m. persoonlijke omstandigheden nog
niet op school.

Noorderschool:
•

Mathilde is op 25 september weer gestart. Ze werkt op maandag en

•

dinsdag in groep 7. Anna werkt op donderdag en vrijdag in deze groep.
Olda start op 2 juni weer in groep 5/6

Christiaan Schaart heeft de afgelopen periode ingevallen op maandag en dinsdag.
We willen hem heel hartelijk bedanken voor het invallen in deze spannende,
bijzondere periode!
Zuiderschool:
•

Jackelien start op 2 juni weer in groep 3/4

•

Grieteke start op 2 juni weer in groep 1/2

•

Corien van Ark (onderwijsassistent) start weer op maandag 25 september

Annemarie, Jennifer en Hennie, heel hartelijk bedankt voor jullie inzet in een
hele, spannende periode bij de opstart van onze scholen!
Vandaag zijn ook 3 kinderen van de Zuiderschool weer terug in de groep. Jullie
zijn van harte welkom!
MR-vergadering
Woensdag 13 mei hebben de gezamenlijke MR-en vergaderd. Uiteraard niet in de
gebruikelijk setting op 1 van de scholen maar iedereen via een videoverbinding
vanuit huis.

Met elkaar hebben we onder andere de volgende punten besproken:
- Formatie beide scholen schooljaar 2020/2021
- Stand van zaken nieuwbouw. De MR houdt de voortgang van dit proces
nauwlettend in de gaten.
Naast bovengenoemde punten hebben we uitgebreid stilgestaan bij de
heropening van beide scholen. De heropening is soepel verlopen. De kinderen én
leerkrachten zijn blij dat ze elkaar lijfelijk weer zien. Het hanteren van de
maatregelen is zowel voor de leerlingen als de leerkrachten een uitdaging maar
iedereen doet zijn/haar best.

De MR-en willen het lerarenteam een groot compliment geven voor het
aangeboden onderwijs in de afgelopen periode. Voor ouders, kinderen en leraren
was het thuiswerken in het begin een grote uitdaging. Uiteindelijk is alles soepel
verlopen. Alle leerlingen hebben gebruik gemaakt van de aangeboden lessen en
daarbij behorend (t)huiswerk. We hebben allemaal wel gelezen of gehoord dat
dit geen vanzelfsprekendheid is geweest de afgelopen maanden.
Hartelijk bedankt Gerard, Carien, Cindy, Arjan en Ruurd. Dit wordt erg
gewaardeerd!

Ook in deze Corona-tijd blijft de formatie belangrijk voor u als ouders en voor
de medewerkers van school. Na uitgebreid overleg en veel gepuzzel en na advies
van de MR kunnen we hem bij deze nieuwsbrief toevoegen.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
We starten weer op 17-08-2020
Herfstvakantie: 12 t/m 16 oktober 2020
Kerstvakantie: 21 december t/m 1 januari 2021
Voorjaarsvakantie: 22 t/m 26 februari 2021
Goede Vrijdag en Tweede Paasdag: 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie: 28 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaartsdag en vrijdag: 13 en 14 mei 2021
Pinksteren: 24 mei 2021
Zomervakantie: 12 juli t/m 20 augustus 2021
We zijn druk bezig met de planning. Zo gauw we deze compleet hebben, stellen
we op de hoogte van de studiedagen voor schooljaar 2020-2021.
In schooljaar 2020-2021 maken we geen gebruik meer van een papieren
schoolkalender. U krijgt de schoolkalender digitaal via social schools. Zo heeft u
het altijd bij de hand.
Samen buiten spelen
Samen proberen we het Corona-virus te bestrijden en dat doen we samen in
Giethoorn heel goed. De kinderen spelen weer buiten en dat is fijn. Ze zoeken
elkaar natuurlijk op, maar ze spelen op sommige plekken wel in grote groepen en
ik weet niet of u daarvan op de hoogte bent en of u dit ook zo wilt. Ik wil u hier
even van op de hoogte stellen.

In de krant
Vlak voor Moederdag brachten de leidsters van peuterwerk Wip Wap een
knutselpakketje aan hun peuters. Dit konden ze met hulp maken voor hun
moeder. Dit leuke gebaar werd opgepakt door verschillende kranten. Erg leuk!

Vandalisme op de Noorderschool
Toen we maandag 11 mei allemaal heel vroeg op de Noorderschool waren, omdat
we het ook best wel spannend vonden hoe het zou gaan verlopen, vonden we de
container aan de andere kant van school en waren alle regenpijpen van het
speellokaal eraf getrokken en vernield. Ook lag het overal verspreid. Heel erg
jammer dat dit gebeurt in Giethoorn! Totaal onnodig en voor mij heel veel werk.
Aangifte doen, een bedrijf inschakelen om het te maken en de wijkagent
inlichten. Bovendien kost het veel geld. Gerard Schans de wijkagent, heeft
aangegeven dat het in de surveillance wordt meegenomen. Wat fijn dat ook een
attente buurtbewoner mij nog gebeld heeft. Dat wordt zeker gewaardeerd. Ziet
u iets ongeoorloofds op het plein wilt u mij dit dan a.u.b. melden, zodat we deze
jongeren en hun ouders aan kunnen spreken op dit gedrag, want dit kan beslist
niet door de beugel!
Het afgelopen weekend zijn er opnieuw vernielingen geweest. Attente
buurtbewoners hebben ons op de hoogte gebracht. Daarvoor onze hartelijke
dank. Vervolgens hebben we opnieuw het plein moeten opruimen. De politie is
ingelicht.
Bouw aan de Wilgen
Tegenover de Noorderschool aan de Wilgen wordt gebouwd. Ik heb u daarvan op
de hoogte gesteld i.v.m. de veiligheid van uw kinderen. Met de aannemer zijn
afspraken gemaakt m.b.t. de veiligheid. Samen met de gemeente zullen we hier
zorgvuldig op toezien, maar na schooltijd zijn wij hier niet verantwoordelijk voor.
Tijdens de afgelopen dagen hebben er graafwerkzaamheden plaats gevonden en
ook vandaag zijn ze hiermee bezig.
Ingezonden:

Leer zeilen bij waterscouts Giethoorn!

Lekker uitwaaien nu het weer kan en mag.
Voor iedereen van 8 tot 15 jaar.

Elke zaterdagochtend van 09.30 tot 12.30 uur
Verzamelen bij de Vermaning, Binnenpad 50, Giethoorn
Kom een kijken! (De eerste drie opkomsten zijn gratis)
We houden ons aan het coronaprotocol van Scouting Nederland.
Aanmelden kan via www.scoutingbrederwiede.nl of 0652280735

Belangrijke data:
01-06-2020: alle leerlingen vrij 2e Pinksterdag
01-07-2020: Afscheid groep 8 Noord (nadere informatie volgt voor de ouders
van groep 8)
02-07-2020: Zomerfeest/ juffendag, afscheid groep 8. (Nadere informatie
volgt voor de ouders van groep 8) Zuiderschool
03-07-2020: Zomerfeest/ juffendag, Noorderschool
Laatste schooldag, zomervakantie.
17-08-2020: Weer naar school

