
 

Nieuwsbrief d.d. 13-11-2019 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 27 november 

Ouderpanel 

Het ouderpanel kwam op 5 november in de Noorderschool bijeen.  

De volgende zaken zijn besproken 

• Schoolkalender en de praktische informatie die alle ouders voor de vakantie 
ontvangen hebben.  

• Het 5-gelijke dagen model 
- Hoe gaat het met het eten en de pauzes? 
- Traktaties 
- Gezond ontbijt 

• Creatief circuit gecombineerd met Wetenschap & technologie 
• Project jongleren in het verkeer voor BSO, peuters en kleuters en de ouderavond 

(29 oktober) 
• Afstemming ouderbijdrage en schoolreizen door OR-en van beide scholen 
• Bouw en staat van het gebouw 
• Informatieavond  
• Schoolpleinen en subsidies 
• Snappet 

Zet je licht aan 

Vandaag namen de kinderen van groep 4 t/m 8 hun fiets mee naar school. Vrijwilligers 
van Veilig Verkeer Nederland Steenwijkerland controleerden de fietsen vooral op de 
zichtbaarheid en daarmee de veiligheid in het drukke verkeer, zeker in deze donkere 
tijd. Gelukkig werden er heel veel fietsen goedgekeurd op beide scholen. Met veel dank 
aan de vrijwilligers en Robert Luitjes (verkeerouder. Op het plein kun je bij iedere 
uitgang onderstaande afbeelding zien. 



 

 

 

 

Techniekdagen en Experienceday groep 7/8 

De komende week gaat groep 7 naar de techniekdag in het voortgezet onderwijs 
(Steenwijk) en volgende week groep 8 gaat ervaren hoe de dagelijkse gang van zaken is 
in het voortgezet onderwijs. De groep die op school blijft gaat naar groep 5/6. 

Mediamasters 

Wij vinden het belangrijk om kinderen mediawijs te maken. Om die reden wordt in groep 
7/8 gewerkt met mediamasters, een programma om kinderen bewust te maken van de 
voordelen en de valkuilen van de digitale wereld. 

 

 



Engels 

Na een proefperiode en na gedegen overleg hebben we besloten om te starten met een 
nieuwe methode voor Engels. We hebben voor de groepen 1 t/m 8 gekozen voor “Join in.” 
We vinden het erg leuk om hiermee na de kerstvakantie te kunnen starten.  

Vervoer Sinterklaastoneel  

Op dinsdagmorgen 26 november gaan we met beide scholen en de groepen 3 t/m 6 naar 
het sinterklaastoneel /film in de Meenthe. Daar hebben we veel vervoer voor nodig. 
Helaas kunnen we op dit moment nog niet alle kinderen vervoeren. We stellen het erg op 
prijs wanneer u ons daarbij wilt helpen. Opgave kan bij de leerkracht van uw kind, of bij 
Lida. ( lida.andriol@stichtingopkop.nl)   

 
Brandoefening peuters Wip Wap  
  

 
Afgelopen maandag hebben we een brandoefening gedaan met de kinderen 
van peuteropvang Wip Wap.  
In de kring hebben we eerst gesproken over brand en wat je moet doen. We hebben het 
boekje gelezen van “Snuffie en de brand”. Daarna hebben de leidsters uitgelegd wat we 
in de peuteropvang doen als er brand zou zijn. We hebben het brandliedje een paar keer 
gezongen. We zingen dat als we naar buiten gaan en we hebben het alarm laten horen op 
de telefoon.   
En toen, ging om half elf plotseling het brandalarm af. De peuters reageerden rustig en 
pakten allemaal een kleurtje van het touw en zo gingen we rustig naar buiten. Het was 
een goede oefening voor de peuters. Volgende keer doen we de brandoefening samen 
met school, dan zien de peuters hoe het is als alle kinderen en onderwijzers uit school 
moeten tijdens een brandalarm.  
   



   
 

 
 

 

 

 

Op woensdag 30 oktober zijn de leerlingen van groep 5 en 6 op bezoek geweest in het 
Olde Maat Uus. Het was een excursie in het kader van het Cultuurmenu, thema 
Erfgoed.  
De kinderen werden ontvangen met limonade. Daarna hebben we een film bekeken over 
het ontstaan van Giethoorn, vanuit het oogpunt van Hendrik Maat.  
Vervolgens kregen we in groepjes een rondleiding door het museum. De kinderen hebben 
veel geleerd over hoe mensen vroeger leefden, werkten en woonden in Giethoorn.  
Het was een interessante en leerzame excursie. Met dank aan de vrijwilligers van het 
Olde Maat Uus voor de hartelijke ontvangst en natuurlijk aan de ouders die hebben 
geholpen bij het vervoer!!  



  
 

 
Ingekomen berichten 

 
Interessepeiling over Dodenherdenking 
 
Dodenherdenking 2019 

Het was 4 mei 2019, de klokken galmden in Giethoorn. Van kwart voor acht tot 
acht uur. Daarna 2 minuten doodse stilte op de begraafplaats. Twee heren, de 
klokkenluiders, komen hier elk jaar. En elk jaar weer vragen zij zich af: ‘Waarom 
zijn wij hier alleen?’ 

Het luiden van de klokken gebeurt op verzoek van de gemeente Steenwijkerland. 
Maar anders dan elders in de gemeente, is er geen officiële gezamenlijke 
herdenking in het dorp. Niet in Giethoorn en niet in Dwarsgracht. Terwijl bij vele 
huizen wel de vlaggen halfstok hangen en de oorlogsslachtoffers thuis worden 
herdacht. 

Hoe zou het zijn als er wel iets wordt georganiseerd? Wie zouden er dan komen? 
En waar naartoe? Volgend jaar vieren we 75 jaar bevrijding in Nederland. Een 
goed moment om de gezamenlijke dodenherdenking weer op te pakken in 
Giethoorn? 

Komend jaar viert Nederland 75 jaar vrijheid. Bij de bevrijding hoort ook de 
Dodenherdenking op 4 mei. Onze basisscholen zijn samen met een aantal andere 
organisaties betrokken bij een initiatief om in Giethoorn een herdenking te 
organiseren. Wij willen graag weten of u zou komen. En wat uw wensen zijn. Wilt u 
daarom deze korte enquête (4 à 5 minuten) invullen? 
 Interessepeiling Dodenherdenking (ctrl+klik) 
 
N.B. omdat de enquête door verschillende organisaties wordt verstuurd, is het 
mogelijk dat u deze dubbel ontvangt. Uiteraard volstaat het om deze 1x in te vullen. 
Hartelijk dank! 

 
 
 



Belangrijke data: 
 

 

26-11-2019: Sinterklaastoneel (ochtend) beide scholen 

27-11-2019: Voorlichting scholen voortgezet onderwijs voor de ouders van de kinderen 
van groep 8. 

05-12-2019: Sinterklaas, groep 1 t/m 4 om 12.00 vrij! 

19-12-2019: Kerstmaaltijd, alle leerlingen om 12.00 vrij! 

20-12-2019: Kerstvakantie, kinderen s ‘middags vrij! 

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. 

 

 

 

 

 

 


