
 

Nieuwsbrief d.d.03-03-2021 

Corona: 

Maandag hebben we met de directeuren en het stafbureau overleg gehad over eventuele 
aanpassing van corona-gerelateerde maatregelen. We hebben in gezamenlijkheid het 
volgende besloten: 

• De Hallo Wereld lessen starten volgende week op maandag (Noord) en op 
woensdag (Zuid). 

• De Sophia klas was weer gestart in een aangepaste vorm en vindt nu weer plaats 
op de oorspronkelijke manier. 

• De Op Maat klas gaat aanstaande donderdag in Vollenhove weer van start 
(Mathilde) en volgende week woensdag in Steenwijk (Adriaan). Ouders zijn 
hiervan op de hoogte gesteld. 

• Michel heeft buitenlessen gemaakt. De gymzaal in het Kulturhus mogen we nog 
niet gebruiken. 

Op de Noorderschool heten we van harte welkom leerkracht Elisa Goosen. Ze werkt op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag in groep 5/6 voor onbepaalde tijd. Lisa zit in de 
flexpool van Stichting Op Kop. We wensen haar een hele, fijne tijd op de Noorderschool 
toe. 

 

We hebben ons ingeschreven voor de Koningsspelen. Natuurlijk zijn ze in aangepaste 
vorm i.v.m. Corona en zullen ze niet gezamenlijk georganiseerd kunnen worden, maar 
apart. De commissie gaat voor een sportieve, gezellige sportdag op 23-03-2021. Nadere 
informatie volgt. 

Beste ouders en/of verzorgers 

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema Natuur. Dat er overal om ons 
heen natuur is, lijkt vanzelfsprekend. Maar waar ligt precies de scheiding tussen wat 
natuurlijk en wat niet natuurlijk is? Is een zak diepvrieserwtjes natuur, of niet? De 
leerlingen gaan op zoek naar de twijfelgevallen door te onderzoeken wat zij verstaan 



onder ‘natuur’, en te bepalen wat zij al dan niet ‘natuurlijk’ vinden. Zo stimuleren de 
Hallo wereld lessen de kinderen om zich te verwonderen over alles om hen heen. Door 
met al je zintuigen naar kleine dingetjes in de natuur te kijken, ontdek je hoe bijzonder 
en ingenieus alles eigenlijk in elkaar zit. Wat gewoon leek, blijkt ineens heel knap in 
elkaar te zitten. 

Juist omdat de lente er weer aan komt, kunnen we de komende weken behoorlijk 
genieten van de ontluikende natuur om ons heen. Wij denken dat dit thema juist in deze 
periode van het jaar past. Het opnieuw tot leven komen van de natuur, het frisse groen, 
de bloei van bloemen en planten zijn ook symbolen die de vertaling van verschillende 
feestdagen aanduiden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan Palm Pasen, Pasen en 
Pinksteren. We onderzoeken ook wat de natuur nodig heeft om te groeien en te bloeien 
en maken de vertaling naar wat jij nodig hebt om te groeien als mens. Als je je 
verwondert over wat natuur eigenlijk is, ga je je vanzelf afvragen waar alles vandaan 
komt. Hoe is het ooit begonnen, het leven op aarde? En alles zit zo knap in elkaar, en 
hangt zo ongelooflijk mooi met elkaar samen … Dat kan toch niet toevallig zo gekomen 
zijn…. 

In de lessen Hallo wereld filosoferen we hierover. In alle groepen zal duidelijk worden 
dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag wat allemaal natuur is en wat natuur 
allemaal is. We onderzoeken het begrip natuur van alle kanten. Wat is het dan bijzonder 
dat er een leerling van groep 3/4 antwoord geeft op de vraag: “wat betekent Natuur 
voor jou?” 

En dat dan het antwoord wat gegeven wordt is: “Alles wat niet door de mens is 
gemaakt.” 

Een vriendelijke groet van de Hallo Wereld Vakdocenten. 

Astrid, Hennie, Corina en Sevda 

 

 

 

 

 

Parkeren beide scholen: 

Noorderschool: 

We zijn heel blij dat de bouw van de woningen aan de Wilgen afgerond is. Voor onze 
kinderen die lopend of op de fiets komen en voor de leerkrachten, ouders en opvang is 
het weer veilig en overzichtelijk. De woningen zijn heel mooi geworden en de bermen in 



de Wilgen zijn netjes afgewerkt. Voor het groeien van het gras is het belangrijk dat 
hier geen auto ’s geplaatst worden. Natuurlijk weet iedereen dat de fietsers en lopers 
via de Wilgen komen en d auto ’s via de Beulakerweg. We rekenen op uw medewerking en 
ondersteuning in het belang van de veiligheid van uw kinderen! 

Zuiderschool: 

De staat van het kleine parkeerterrein (Niet de personeelsparkeerplaats), is al heel lang 
in slechte staat, zeker wanneer het regent. Ik heb het al vaker aanhangig gemaakt bij 
de gemeente, maar dat is niet gelukt. Ik heb opnieuw een poging gewaagd. Ik hoop van 
harte dat hier actie op ondernomen wordt.  

Wilt u a.u.b. wanneer u uw kinderen brengt uw auto op het parkeerterrein parkeren en 
niet op de straat of in de bocht? Voor de kinderen die aan komen lopen of fietsen is dit 
erg onoverzichtelijk. Er staan mooie borden en we doen het allemaal in het belang van de 
veiligheid van onze kinderen. 

Alvast hartelijk bedankt voor de moeite. 

Voortgang Bouw: 

 

Dagelijks kun je de voortgang van de grondwerkzaamheden zien. Op dit moment zijn we 
druk bezig met de schoolomgeving en hopen we binnen afzienbare tijd dit te kunnen 
delen met de kinderen en de ouders. Alles loopt via de planning en we hopen van harte 
dat er in april/mei met de bouw begonnen kan worden. We zijn allemaal erg enthousiast 
over het gebouw en de schoolomgeving. 

 



 

Boju en Kaku Terfa (Zuiderschool) zijn verhuisd naar Amsterdam. We zullen ze missen 
in groep 3 en 5 en op school. We wensen ze samen met hun ouders heel veel succes en 
alle goeds voor de toekomst. 

MR-vergadering 09-03-2021 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

• Voortgang Bouw en schoolomgeving 
• Formatie schooljaar 2021-2022 
• Voortgang jaarplan 2020-2021 
• Organisatie, communicatie etc. na de zomervakantie 
• Overleg met Gieters Belang i.s.m. school over de naamgeving van de nieuwe school 
• Fusie MR-en en OR-en 

 

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.  

Een echt kindcentrum van 0-12 jaar 
 
Heb je nog vragen: info@kaka.nl of 0521-700240. 
 
Hartelijke groet, 
 
Tom de Kort 
 



 
02-03-2021 t/m 12-03-2021 Cito-toetsen 
09-03-2021: MR-vergadering 
11-03-2021: Overleg voorzitters en secretariaat OR-en, mede i.v.m. fusie. 
15-03-2021: Ouderpanel 
22-03-2021: In deze week gesprekken verwijzing voortgezet onderwijs 
26-03-2021: Rapporten mee 
In de week van 29 maart oudergesprekken  
01-04-2021(Middag voor Goede vrijdag, Paasweekend), de kinderen zijn om 12.00 vrij 
i.v.m. een studiemiddag “Lezen.” De ochtend wordt besteed aan Paasactiviteiten. 
02-04-2021 t/m 05-04-2021 Paasweekend 
 
We houden de agenda van social schools goed bij. Vrije dagen, vakanties en studiedagen 
staan daarin vermeld. 
 

• Oudergesprekken in de week van 19 april vervallen i.v.m. het opschuiven van de 
oudergesprekken rapporten. (Zie kalender social schools) 

 
• De projectweek van 15 maart wordt verschoven naar schooljaar 2021-2022 

evenals de Grote Rekendag. 
 

• Op 1 april staat de ochtend in het teken van Paasactiviteiten. 
 

• De Koningsspelen gaan door, maar in aangepaste vorm en niet gezamenlijk. (23-
04-2021). Nadere informatie volgt. 
 

• In april staat het schoolvoetbal voor meisjes en jongens gepland. We weten nog 
niet of het doorgaat. 
 

• Onze nieuwe school moet een originele, pakkende naam krijgen die past bij 
Giethoorn. Samen met Gieters belang zijn we in overleg hoe we dit voor ouders, 
school Giethoorn e.o. het beste vorm kunnen geven. Nader informatie volgt. 
 

Met vriendelijke groet, mede namens alle medewerkers, 
 
Lida 
 



 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


