
 

Nieuwsbrief d.d. 12-02-2020 

 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 12-02-2020 

Voorjaarsvakantie 

 

We wensen iedereen een hele fijne voorjaarsvakantie toe! 

Mankementen Noorderschool en Zuiderschool 

Onze oude scholen vertonen veel mankementen. Er is altijd veel aandacht geweest voor 
het herstel door de directeur en het bestuur van Stichting op Kop, maar de gebouwen 
zijn versleten. Natuurlijk blijven we ervan uitgaan dat er in 2020 gestart kan worden 
met de nieuwbouw. In de tussentijd worden een aantal dringende klussen toch 
uitgevoerd. Dit zal zoveel mogelijk op tijden gebeuren dat de kinderen er niet zijn, 
zodat het onderwijsproces ongestoord kan verlopen. In de voorjaarsvakantie worden ook 
een aantal mankementen uitgevoerd. 

MR-vergadering 
 

• Donderdag 6 februari hebben de gezamenlijke MR-en vergaderd. Bij deze 
vergadering was onze directeur-bestuurder Alberto Boon aanwezig. 

 
• Er is uitgebreid gesproken over de voortgang van de bouw, op korte termijn staat 

er een gesprek gepland met gemeente en stichting Op Kop. (13-02-2020) Wij 
hopen dat er snel meer duidelijkheid is.  

 
• Tevens hebben wij de conceptversie van de FER (fusie-effect-rapportage) 

besproken die door het stafbureau is opgesteld. De opmerkingen en aanvullingen 
van de MR-en worden meegenomen in de definitieve versie van de FER. 

 



• Daarnaast is het schoolplan besproken, hierbij zijn de vragen en 
opmerkingen van de MR-en meegenomen en kunnen de MR-en instemmen 
met het schoolplan.  
 

Zie artikel Stentor van vandaag.  
“Bezorgde ouders uit Giethoorn: Hak nu knoop door over nieuwe school.” 
Ook verstuurd via Parnassys en Social Schools (ouderportaal) 
Met dank aan Niels en Afke voor hun support!! 
 

Boeken kaften 

In schooljaar 2029-2020 zijn we gestart met de nieuwe Estafette (voortgezet 
technische en begrijpend lezen) in groep 4 en in januari in groep 5/6. We willen deze 
boeken graag kaften. Welke ouders van de beide scholen zouden ons hierbij willen 
helpen? Graag mailen naar lida.andriol@stictingopkop.nl  

Thialf 

 

Deze mail heeft u ook al persoonlijk ontvangen. 

Beste ouders, 

We zijn druk bezig met de organisatie om met onze scholen te gaan schaatsen in Thialf 
op 12 maart 2020. 
We gaan met ongeveer 200 kinderen het ijs op. Het vervoer is bijna rond. 
De organisatie op het ijs is in volle gang. 
Voor deze dag hebben alle kinderen schaatsen nodig. Ouders moeten dit zelf regelen. 

 
Misschien heeft u geen schaatsen voor uw kind(eren). 
Er zijn een aantal suggesties waar u aan kunt denken: 

1.       Ruilen met andere ouders of van elkaar lenen. 
2.       Bij de kringloop kijken voor schaatsen, houtjes of easy gliders. Wanneer u voor 
houtjes of easy gliders gaat moet u wel rekening houden dat uw kind extra stevige 
schoenen aan heeft. 
3.       Schaatsen huren bij Thialf: kosten € 7,50 voor eigen rekening. 



We verwachten dat alle kinderen op 12 maart 2020 schaatsen hebben. Dit willen we 
vooraf gecheckt hebben. 

Wilt u voor 26 februari 2020 aan de leerkracht van uw kind doorgeven of het u gelukt 
is om schaatsen voor uw kind(eren) te regelen. Is dit niet gelukt dan kunt u aangeven dat 
u schaatsen wilt huren bij Thialf. We verzoeken u om dan uiterlijk 3 maart 2020 een 
envelop met € 7,50 bij de leerkracht in te leveren, zodat wij tijdig met Thialf kunnen 
communiceren hoeveel schaatsen we nodig hebben. 

Oud papier 

Met dank aan alle mensen die zich in de maand februari weer ingezet hebben voor het 
ophalen van het oud papier. 

Analysevergadering 

Donderdag 27 februari hebben we als medewerkers school een studiedag. De afgelopen 
weken is er veel getoetst en zijn de rapportgesprekken gevoerd. Tijdens deze dag 
worden alle resultaten besproken en geanalyseerd en daar waar nodig is worden er 
verbeterplannen voor groepen of soms schoolbreed opgesteld. Ons speerpunt is 
technisch lezen en begrijpend lezen. Ons doel is om onze resultaten hierbij nog verder 
te verbeteren met o.a. de invoering voor groep 4,5,6 van Estafette nieuw.  

 

 

Versiering Hal 

De hal van de Zuiderschool is in lentesfeer gebracht. Dat ziet er weer mooi en fris uit. 
Hartelijk bedankt ouderraadsleden! 

 

 

Social Schools: 
 
Communicatie tussen school en ouders, verzorgers vinden wij erg belangrijk. Daarom 
maken we gebruik van Social Schools 3.0 om u via de app. email en/of pusberichten 
direct en betrouwbaar te bereiken. De afgelopen tijd heeft u formulieren ingevuld 
m.b.t. de AVG. Deze week krijgt uw kind de code mee, zodat u een account aan kunt 



maken. Op deze manier kunnen we communiceren via de app en via Parnassys. 
Belangrijk blijft het gesprek en het telefonische contact. Berichten vanuit school 
worden verstuurd na de voorjaarsvakantie en het zou heel fijn zijn wanneer u dan uw 
account geactiveerd heeft. 
 
Nieuwe stagiaire 
 
Anouk Kuiper is afgelopen maandag begonnen in groep 3/4. Ze doet de opleiding voor 
onderwijsassistent. In een volgende nieuwsbrief stelt ze zich aan u voor. 
 
Welkom in maart 
 
Lisa wordt in maart 4 jaar en gaat naar groep 1 bij juf Hannie. We wensen haar heel 
veel plezier op de Noorderschool. 
 
Musical 19 mei 2020 
 
Groep 7/8 is gestart met de musical. Dit doen ze ook binnen het creatieve circuit op 
de donderdagmiddag. Mathilde en Yvette zijn de kartrekkers van deze groep. (38 
leerlingen). De musical heet “De beer is los.” Yvette heeft rollen bijgeschreven om 
alle kinderen een aandeel te kunnen geven. We wensen ze heel veel succes toe. 
 
Ingekomen berichten: 

Vindt u het leuk om rond te snuffelen tussen mooie spulletje met kringloopprijzen? Dan 
is de Fancy Fair iets voor u. Het Gieters Popkoor heet u van harte welkom op zaterdag 
29 februari tussen 11.00 en 15.00. Het Protestants Centrum staat vol tafels met 
serviesgoed, kleding, boeken en nog veel meer. Tegen een kleine vergoeding is een 
versnapering met wat drinken te verkrijgen. Ook aan de kinderen is gedacht. Op school 
wordt een kleurplaat uitgedeeld, Iedereen die op deze dag de kleurplaat inlevert mag 
grabbelen. Altijd Prijs! Ter plekke is een leuk spellencircuit. De kleurplaten worden na 
de vakantie uitgedeeld. 

Graag tot ziens op de 29e namens het Gieters Popkoor 

Musicalgroep Giethoorn presenteert Jozef 

Datum:  

20 en 21 maart, 27 en 28 maart, 3 en 4 april 

Aanvang: 19.30 in de Doopsgezinde kerk in Giethoorn 

Kaarten gratis verkrijgbaar via: 



Marijke Schra, 0521-362394, tiemen.schra@ziggo.nl en bij Plus ter Schure. 

Belangrijke data: 

 

 

 

27-02-2020: Alle leerlingen vrij. Studiedag analyse toetsresultaten 

12-03-2020: Bezoek Thialf groep 1 t/m 8 Noorderschool en Zuiderschool 

15 t/m 23 februari: Voorjaarsvakantie 

16-03-2020: Week van het openbaar onderwijs “Ik ben welkom” 

18-03-2020: De kleuters van beide scholen zijn vrij. Studiedag Hannie en Grieteke 
in Zwolle (Regionale onderbouwdag) 

19-03-2020: Kangoeroewedstrijd  

Tennisles op sportpark groep 1 t/m 6 (Noord) 

20-03-2020: Mooi schoon Rova groep 7/8 

Tennisles op sportparkgroep 1 t/m 6 (Zuid) 

31-03-2020: Theoretisch verkeersexamen groep 7 

01-04-2020: Schoolvoetbal jongens 

08-04-2020: Schoolvoetbal meisjes 

09-04-2020: Paasactiviteit 

10-04-2020: Goede vrijdag alle leerlingen vrijdag 

13-04-2020: Tweede Paasdag alle leerlingen vrij 

14,15 en 16 april: Cito eindtoets groep 8. 

23-04-2020: Praktisch verkeersexamen groep 7  

17-04-2020: Koningsspelen, alle leerlingen om 12.00 vrij. 

20-04-2020: Deze week tussentijdse gesprekken 

25-04-2020 t/m 10-05-2020 Meivakantie 

11-05-2020: Schoolfotograaf (Dit is direct na de meivakantie!!) 

19-05-2020: Feestelijke ouderavond in de Meenthe 



 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

Aanwezig op maandag en donderdag op de Noorderschool en op dinsdag en woensdag op de 
Zuiderschool. Op vrijdag werkt Lida thuis. 

Bij afwezigheid van Lida is Cathy degene die haar op school waarneemt. 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

Aanwezig op maandag en vrijdag op de Noorderschool en op dinsdag en donderdag op de 
Zuiderschool. 

 

 

 

 

 

 


