Nieuwsbrief d.d.30-06-2020
Voor alle kinderen en ouders van de Noorderschool en de Zuiderschool,
ze zaten samen in de klas bij hun juffen en meesters, speelden samen op het
plein en hadden plezier. Na schooltijd lekker samen spelen en dan naar huis.
Ineens moesten we door Corona helemaal thuisblijven. De juffen en meesters
maakten in een ommezien alles in orde om thuis te kunnen werken. Ineens werden
de ouders ook juf of meester en dat was voor hen en voor de kinderen wel even
wennen. Gelukkig waren elke schooldag de juffen en meesters aanwezig om vanuit
hun huis te helpen, zodat iedereen weer verder kon. Wat zijn we trots op alle
kinderen en ouders, dat we samen deze grote klus geklaard hebben. Nu zijn we
weer op school, spelen we weer samen en kijken vooruit naar schooljaar 20202021. Het is een zeer bijzondere tijd geweest, we hebben allemaal veel geleerd!
Computers, laptops, iPad en Chromebooks zijn nog nooit zo vaak gebruikt.
Het belangrijkste is dat we samen sterk zijn! Het was een schooljaar om
nooit te vergeten.
Alle ouders en in het bijzonder de OR-en en de MR-en willen we heel
hartelijk bedanken voor hun ondersteuning en hulp!
We wensen jullie allemaal een hele, fijne vakantie toe!
Mede namens alle juffen en meesters,
Lida

Voortgang Bouw:
Aan het eind van de week wordt door de Gemeente Steenwijkerland i.s.m.
Stichting Op Kop, de architect en de procesmanager het ontwerp van onze
nieuwe school openbaar gemaakt. Daar zijn we natuurlijk heel erg blij mee. Na
een lange tijd van overleg gaat het nu echt gebeuren. Daar hebben we lang naar
uitgekeken. De mooie, informatieve nieuwsbrief gaat naar alle inwoners van
Giethoorn. Vanaf vrijdag staat op www.basisscholengiethoorn.nl een filmpje. Op
deze manier kunt u ervaren hoe onze nieuwe school eruit gaat zien.
Organisatie na de zomervakantie:
Met de directeuren van Op Kop is afgesproken dat we de huidige maatregelen
die genomen zijn m.b.t. Corona ,voortzetten na de zomervakantie. In het
eerstvolgende directeurenoverleg bespreken we het vervolg.
Onze directeur bestuurder is voor onbepaalde tijd afwezig. Deze week is
Herman wevers benoemd als interim bestuurder van Stichting Op Kop.
Traktaties
Na de vakantie mogen alleen verpakte traktaties.
Wanneer kinderen een mooie tekening of een kaart mee willen nemen voor hun
juf of meester dan mag dat natuurlijk.

Vakantierooster schooljaar 2020-2021
We starten weer op 17-08-2020
Studiedag lezen: 02-10-2020
Herfstvakantie: 10 t/m 18 oktober 2020
Kerstvakantie: 19 december 2020 t/m 3 januari 2021
Studiedag Stichting Op Kop: 13-01-2021
Studiedag Kanjertraining: 03-02-2021
Voorjaarsvakantie: 20 februari 2021 t/m 28 februari 2021

Studiedag Analyse: 01-03-2021
Goede vrijdag en Tweede Paasdag: 02 april 2021 en 05 april 2021
Meivakantie: 24 april 2021 t/m 09 mei 2021
Hemelvaartsdag en vrijdag: 13 mei 2021 en 14 mei 2021
Evaluatievergadering: 11-06-2021
Studiedag Analyse: 29-06-2021
Zomervakantie: 10 juli 2021 t/m 22 augustus 2021
Middagen vrij vanaf 12.00
04-12-2020: Groep 1 t/m 4 Sinterklaas
17-12-2020: Vrij vanaf 12.00 i.v.m. Kerstviering s’ avonds.
18-12-2020: Groep 1 t/m 8 vrijdagmiddag voor Kerstvakantie
23-04-2021: Koningsspelen groep 1 t/m 8, alle leerlingen middag vrij
09-07-2021: groep 1 t/m 8 vrijdagmiddag voor de zomervakantie vrij
Zomervakantie: 10 juli t/m 22 augustus 2021
23-08-2021 weer naar school
Luizen
Er zijn luizen geconstateerd en gemeld. Wilt u a.u.b. heel regelmatig controleren
ook in de zomervakantie? Alvast bedankt voor de moeite. Na elke vakantie wordt
er op beide scholen gecontroleerd.
Nieuws uit de MR
Afgelopen dinsdagavond was de laatste MR vergadering van dit schooljaar.
Tijdens de corona-periode zijn er een heleboel ontwikkelingen geweest. Er
moest dan ook veel besproken worden.
Waar is het deze vergadering onder andere over gegaan:
1 Financiën van de scholen in Giethoorn. We hebben van Rianne en Lida uitleg
gekregen hoe het huidige financiële systeem werkt. systeem werkt. Er is ook
gesproken over de fusie en de consequenties m.b.t. de financiële fusie. De MR-en
i.s.m. Stichting Op Kop stellen een fusie-effectrapportage op. (FER)
2 Ontwerp van de nieuwe school en de ontwikkelingen omtrent de bouw. ( Nadere
informatie volgt)
3 Ontwikkelingen rondom overname kinderopvang organisatie Tinten.

Oud Papier
Op 01-08-2021 gaat de Noorderschool fuseren met de Zuiderschool. De
gezamenlijke OR-en hebben besloten om vanaf 01-01-2021 het ophalen van het
oud papier gezamenlijk te gaan organiseren. Na de zomervakantie krijgt u een
brief met nadere informatie en het rooster voor 2021.
Danielle Doze en Marijke Dam coördineren voor de Zuiderschool het ophalen van
het oud papier. Zij hebben deze coördinatie al vele jaren gedaan. Zij willen per
01-01-2021 hiermee stoppen en we zijn op zoek naar 2 opvolgers. Heeft u
belangstelling hiervoor, dan wordt u volledig op de hoogte gesteld en ingewerkt
door hun. Natuurlijk kan dat ook vrijblijvend. U kunt ook mailen naar
oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com.
Typen
Harry en Gabrielle Beens hebben weer veel typediploma ’s uitgereikt op beide
scholen. We willen alle kinderen weer heel hartelijk feliciteren met het behaalde
diploma. Vervolgens hebben ze een clinic gegeven en konden de kinderen van
groep 6 zich opgeven voor schooljaar 2020-2021. Inmiddels hebben veel
kinderen zich aangemeld en kan er opnieuw een cursus starten.
Heeft u nog belangstelling graag het aanmeldingsformulier z.s.m. inleveren.
BA&T computer en trainingscentrum, h.beens@ba-t.nl
Groepsfoto
Alle kinderen en medewerkers hebben van de OR van de Noorderschool en de
Zuiderschool een hele mooie groepsfoto gekregen met als doel dit bijzondere
jaar niet onopgemerkt voorbij te laten gaan. Erg leuk dat het tegelijk met het
rapport uitgedeeld kon worden. Dit wordt erg gewaardeerd!
Praktische informatie schooljaar 2020-2021
Door allerlei omstandigheden kan deze informatie nog niet meegegeven worden.
U krijgt dit in de laatste week van de vakantie toegestuurd. De vrije dagen,
middagen en vakanties zijn in deze nieuwsbrief vermeld.

Welkom na de zomervakantie
Lente gaat verhuizen naar Giethoorn. Ze komt uit Reeuwijk en ze heeft al een
dagje meegedraaid op de Zuiderschool. Ze komt na de vakantie in groep 7. We
wensen haar en haar ouders een hele, fijne tijd op de Zuiderschool toe!.
Laatste schooldag/ zomerfeest/juffen- en meester dag
Afscheid groep 8 Zuiderschool
Door Corona en de daarbij behorende protocollen is het een heel ander laatste
jaar geworden voor de kinderen van groep 8. Wat hebben we hier veel over
gesproken en over nagedacht. Hoe creatief kunnen en mogen we zijn onder deze
omstandigheden.
Ze hebben een echte lipdub gemaakt en dit is door een professioneel bedrijf
opgenomen. Op deze manier hebben ze een mooi aandenken aan hun groep.
Ze gaan gezellig kanoën en donderdagavond 2 juli hebben ze een hele, leuke
afscheidsavond samen met de ouders binnen de regels van Corona. Vrijdag
trakteren ze op ijsjes uit de ijscokar.
We nemen afscheid van: Maartje, Lieke, Koen, Jelte, Gijs, Ilja, Jaydey en Bart
en wensen ze alle goeds, veel succes en veel plezier in het voortgezet onderwijs
toe!
Afscheid
Levi uit groep 3 neemt afscheid van de Zuiderschool. Hij gaat na de
zomervakantie naar Het Ravelijn in Steenwijk. We wensen hem heel veel plezier
en succes op zijn nieuwe school.
Zomerfeest juffen/meesterdag donderdag 2 juli
We starten met “Giethoorn got talent.” De kinderen laten hun talenten zien in de
vorm van zingen, goochelen, acrobatiek etc. Het wordt gepresenteerd door 2
juffen en er is een echte jury.
Vervolgens organiseert groep 8 een vossenjacht in school en op het plein voor de
andere kinderen van de Zuiderschool. Vervolgens gaan we samen picknicken en
nemen we afscheid van Patricia. Groep 8 trakteert daarna op ijs uit de ijscokar.

Samen blazen we alle groep 8 kinderen de school uit m.b.v. bellenblaasmachines.
De ouders van groep 8 zijn welkom op het plein, natuurlijk op gepaste afstand.
Afscheid Patricia
Patricia (0nderwijsassistent) heeft zowel op de Noorderschool als op de
Zuiderschool gewerkt. De laatste jaren op de Zuiderschool. Ze gaat na de
vakantie op School B in Steenwijk werken. Aanstaande donderdag nemen we
helaas afscheid van haar. Patricia heel erg bedankt voor alles! We wensen je alle
goeds en een hele, goede tijd Op School B.
Welkom
Roechama Rook loopt na de zomervakantie op maandag stage in groep 7/8 op de
Zuiderschool. Daarnaast is ze 2 dagen werkzaam als leraar ondersteuner op de
Zuiderschool. Ze doet de opleiding voor leerkracht basisonderwijs op de KPZ. Dit
is een traineeship i.s.m. de KPZ en Stichting op Kop.

Welkom na de zomervakantie
Jolijn en Twan wonen in Oldemarkt en gaan verhuizen naar Giethoorn. Jolijn gaat
naar groep 3 en Twan naar groep 8. Jurre wordt in juli 4 jaar en Lenka in
augustus. Na de zomervakantie gaan ze naar groep 1.We wensen alle kinderen en
hun ouders een hele, fijne tijd op de Noorderschool toe!
Afscheid
Jeanine en Erik gaan verhuizen naar Ens. Ze gaan naar “De Regenboog.” We
wensen ze heel veel plezier op hun nieuwe school
Laatste schooldag/ zomerfeest/juffen- en meesters dag
Vrijdag 3 juli is de laatste schooldag. We beginnen die dag in de klas, van
8.30u - 9.00u.
Daarna hebben we buiten een spellencircuit. Met dank aan Colin
en Janita Kist die een gedeelte van de ochtend verzorgen.

Om 11.30 uur nemen we, op het plein, afscheid van juf Anna, juf Femke
en groep 8. De ouders van groep 8 zijn welkom op het plein, uiteraard op gepaste
afstand.
De kinderen hoeven deze ochtend geen eten/drinken mee te nemen,
de leerkrachten en de OR zorgen voor wat lekkers.
Verhuizing.
Jeanine en Erik gaan verhuizen naar Ens. Vrijdagochtend 3 juli nemen ze in de
klas afscheid van hun juffen /meesters en klasgenootjes.
Afscheid groep 8
Door Corona en de daarbij behorende protocollen is het een heel ander laatste
jaar geworden voor de kinderen van groep 8. Wat hebben we hier veel over
gesproken en over nagedacht. Hoe creatief kunnen en mogen we zijn onder deze
omstandigheden.
Ze hebben een echte lipdub gemaakt en dit is door een professioneel bedrijf
opgenomen. Op deze manier hebben ze een mooi aandenken aan hun groep.
Ze gaan een dagje kanoën en woensdagavond 1 juli hebben ze een hele, leuke
afscheidsavond samen met de ouders binnen de regels van Corona. Vrijdag
trakteren ze op ijsjes uit de ijscokar.
We nemen afscheid van Bhodin, Lucas, Jelmer, Jesse, Lukas, Hielke, Lynn,
Jelmer, Jasmin, Jade, Esmé, Lars, Mason, Melat, Sil, Rawan. We wensen ze heel
veel succes en plezier in het voortgezet onderwijs toe!
Afscheid
We nemen helaas afscheid van Anna Werkman (WPO groep 7) en Femke Dijkman
(groep 4). Anna is druk bezig met haar laatste loodjes om af te kunnen studeren.
Femke gaat na de zomervakantie volledig werken op de Beatrixschool in
Steenwijk. We willen ze heel hartelijk bedanken en alle goeds voor de toekomst
wensen. Aanstaande vrijdag nemen we afscheid van hun.
Olda is na de zomervakantie weer fysiek aanwezig. Vrijdagmorgen neemt ze
afscheid van groep 5/6.

Ingekomen post

Bibliotheek
Bijgevoegd
Over de VakantieBieb
De VakantieBieb is hét zomercadeautje van de Bibliotheek: een gratis app vol ebooks en luisterboeken voor jong en oud! De VakantieBieb-app is toegankelijk
voor iedereen. Dus ook als leerlingen géén lid zijn van de Bibliotheek.
In de app staan e-books zoals SuperDolfje van Paul van Loon en Lampje van
Annet Schaap. Daarnaast staan er dit jaar ook luisterboeken in de app,
zoals Floddertje van Annie M.G. Schmidt en De jacht op het schaduwdier van
John Flanagan.
De VakantieBieb is gratis beschikbaar in de App Store. Van 1 juli tot en met 31
augustus. De verwachting is dat de app voor Android binnenkort ook beschikbaar
is via Google Play. Kijk voor meer info op www.vakantiebieb.nl.
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