Beste ouders en verzorgers,
Nog even een aantal mededelingen voor de herfstvakantie. Natuurlijk wensen we
iedereen een hele, fijne herfstvakantie toe!
Oudergesprekken

Heel fijn dat de gesprekken weer fysiek plaats konden vinden. Helaas wel met 1 ouder
en allerlei maatregelen om u en de leerkrachten te beschermen. Met dank voor de
goede samenwerking hierbij.
Het coronavirus grijpt weer snel om zich heen. Steenwijk e.o. kleurt rood. Er moet weer
bij veel dingen nagedacht worden zowel thuis als in de werksituatie. Ook op
Basisscholen Giethoorn en Stichting Op Kop staan we weer voor dilemma ‘s waar
oplossingen voor gevonden moeten worden.
In de dagelijkse praktijk betekent dit, dat er geen grote teambijeenkomsten,
studiedagen meer fysiek plaats mogen vinden.
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De studiedag op 23 oktober kan daardoor niet doorgaan, ook niet digitaal, daar is
de groep te groot voor. De studiedag wordt helaas uitgesteld naar maandag 25
januari. Wanneer u iets geboekt heeft voor het weekend van 23 oktober, wilt u
dan even contact opnemen met Lida. Lida.andriol@stichtingopkop.nl
Gesprekken met ouders van leerlingen met extra zorg, logopedie,
dyslexiebehandeling etc. kunnen wel doorgang vinden in het belang van de
ontwikkeling van het kind. Wel wordt steeds gekeken naar de veiligheid m.b.t.
het virus
Het ouderpanel wordt verschoven (Januari)
Daar waar thuiswerken mogelijk is, heeft dit voorkeur.

Op veel scholen zijn problemen m.b.t. het bezetten van de groepen. Het Ravelijn, school
voor speciaal onderwijs in Steenwijk is dicht i.v.m. veel ziekte, besmetting en
onvoldoende inval. Wij hadden in de eerste weken na de zomervakantie veel uitval,
ziekte, testen etc. gehad en gelukkig hebben we nog geen groep naar huis hoeven te
sturen. Dat is heel fijn, maar kost veel tijd, energie, collegialiteit, flexibiliteit en
creatief denken. Het is voor u als ouders wel belangrijk om rekening te houden met het
feit dat ook op onze scholen groepen naar huis moeten als het niet meer op te lossen

valt en een plan B te hebben voor de opvang van uw kinderen. Ook wij zijn een keer aan
de beurt.
Nieuwe stagiaire Noorderschool

Hallo allemaal!
Ik ben juf Kimberley en ik ga dit jaar stagelopen op jullie toffe school.
(Noorderschool) 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!

Dag van de leraar

Maandag was het de dag van de leraar. We werden erg verwend door Stichting Op Kop
en door de OR-en van beide scholen. Dat werd erg gewaardeerd.
Studiemiddag Op Kop meer- en hoogbegaafdheid

Vanmiddag zouden we een studiemiddag van Op Kop hebben over meer- en
hoogbegaafdheid. Het vernieuwde signaleringsinstrument en de theorie erachter werd
op deze leerzame middag uitgelegd. Helaas kon dit door Corona niet fysiek plaatsvinden
en hebben we een Webinar gevolgd via de digitale weg.
Oud papier

We missen nog een paar opgaves voor het oud papier. Graag z.s.m. inleveren, want de
commissie wil de roosters graag maken.
Met vriendelijke groet,
Lida

