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Wij willen iedereen heel erg bedanken voor alle ondersteuning in deze complexe 
tijd! In het bijzonder wil ik de OR-en en MR-en bedanken, omdat ze ook in deze 
tijden daar waar mogelijk is ons ondersteunen. De ouders wil ik een groot 
compliment geven voor de samenwerking en de verbinding rondom alle zaken 
rondom Corona. Ik heb er alle vertrouwen dat we het ook na de kerstvakantie 
weer samen zullen redden. Zijn er toch onduidelijkheden of uw situatie 
verandert in de vakantie. U kunt me altijd bellen, appen, mailen. (06-28143472, 
lida.andriol@stichtingopkop.nl) 

Mijn medewerkers hebben een dikke pluim verdiend, omdat ze de afgelopen 
dagen heel hard gewerkt hebben, om uw kinderen na de kerstvakantie zo 
optimaal mogelijk online les kunnen krijgen.  

Wij wensen iedereen een hele, fijne vakantie! 

De ouders die gebruik maken van de noodopvang krijgen aan het einde van de 
tweede week nadere informatie. De noodopvang is op de Zuiderschool. Heeft uw 



kind na 14.00 opvang nodig dan moet u dat zelf regelen met de desbetreffende 
opvang.  

Afscheid juf Grieteke van de Zuiderschool 

 

 

Een impressie van afgelopen dinsdag toen Grieteke afscheid nam van de 
Zuiderschool. We hebben het s’ morgens eerst met alle kinderen gevierd. 
Mathilde (Noorderschool) had een heel mooi lied gemaakt op de wijs van Opa 
Bakkebaard en dat hebben we samen gezongen. Van de kinderen kreeg ze een 
vogelhuisje met voederspullen en een appelboompje. Ook hadden ze een mooi 
kunstwerk gemaakt. In de kleutergroep kreeg ze een mooi T-shirt en een mooi 



doosje met herinneringen en nog veel meer. Van de ouders en de kinderen kreeg 
ze ook een heel mooi cadeau. Na schooltijd hebben we samen met de 
medewerkers (Zuiderschool), MR/OR afscheid van haar genomen met cadeautjes 
en bloemen. Ook kreeg ze van Stichting Op Kop een mooi cadeau.  
Woensdagmorgen heeft ze met gebak en bloemen afscheid van de medewerkers 
van de Noorderschool genomen. Annemarie heeft een mooi filmpje op social 
schools gezet! Grieteke gaat met pensioen en het rustiger aan doen. We willen 
haar ontzettend bedanken voor alles wat ze voor de Zuiderschool gedaan en 
betekent heeft! Dat wordt erg gewaardeerd! We wensen haar alle goeds samen 
met haar man, kinderen en kleinkinderen. (In mei wordt de 8e verwacht) We 
hopen Grieteke nog vaak te ontmoeten op school en in het dorp.  

Heel erg bedankt Grieteke namens ons allemaal! 

Afscheid 

Dinsdagmiddag hebben we ook afscheid genomen van Mika Vis (Groep 2 van de 
Zuiderschool. De kinderen hadden samen met de juffen een mooi boekje gemaakt 
en een rood t-shirt met hun namen. Hij trakteerde op mooie vlinders. Na de 
kerstvakantie gaat hij naar het Ravelijn in Steenwijk. Gelukkig zien we hem nog 
vaak bij de BSO op de Zuiderschool. Mika we wensen jou een hele, fijne tijd op 
je nieuwe school toe! 

 

Gemeenteraad 

 

Een enerverende, complexe week met veel dilemma ’s en besluiten. Heel jammer, 
omdat het onze kerstweek was en we ons daar erg op verheugd hadden. 

Heel erg blij zijn we dat na het college en de politieke markt, afgelopen dinsdag, 
de raad ons extra bouwkrediet heeft goedgekeurd!! Dat is super, want nu kunnen 
we aan de slag met de schoolomgeving, de inrichting etc. etc. Achter de 



schermen wordt er hard gewerkt om in januari te kunnen starten met de 
grondwerkzaamheden. Een feestje kunnen we nu niet vieren, maar wat in het vat 
zit verzuurt niet.  

Ouderbijdrage 

Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage, wanneer u dit nog niet 
gedaan heeft? Alvast bedankt voor de moeite. 

 

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., 

 

Welkom 

 

Noorderschool: 

In januari heten we welkom Stan Boon, Mila Brozius en Duuk Pluim. Veel plezier bij juf 
Hannie en meester Michel! 

Zuiderschool:  



In december wordt Keanu v.d. Wal 4 jaar en gaat hij naar juf Winni en juf Hennie. Veel 
plezier Keanu. 

.  

 

 

 
04-01-2021: online lessen starten thuis of in de noodopvang op de Zuiderschool. 
07-01-2021: proefexamen typen en 14-01-2021 vindt het echte examen plaats. 
(Bovenbouw) 
 
13-01-2021: Belangrijk! 
Op deze datum was een studiedag gepland voor alle werknemers van Stichting Op 
Kop. Door de sluiting van de scholen is deze studiedag uitgesteld naar 10-03-
2021. Op 13 januari hebben de kinderen dus online les! 
 
22-01-2021: Belangrijk! 
In oktober hadden we studiedag over technisch lezen en begrijpend lezen 
gepland. Doordat we het niet fysiek konden doen is deze dag uitgesteld. Op 22 
januari gaan we deze studiedag online doen en zijn de kinderen dus vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


