
 

Nieuwsbrief d.d. 09-10-2019 

07-10-2019 Dag van de leraar 

 

Op deze dag werden de leerkrachten van Nederland in het zonnetje gezet. Van 
Stichting Op Kop kregen we een heerlijke taart en alle leerkrachten ontvingen een 
glazen beker met inhoud van de OR-en. Dat wordt zeer gewaardeerd. Namens alle 
leerkrachten hartelijk dank! 

Lichtbrigade 

In de herfst- en wintertijd is het heel belangrijk dat onze leerlingen gezien worden, 
wanneer ze op de fiets op weg zijn. Samen met Robert Luitjes (verkeersouder) en 
vrijwilligers van VVN Steenwijkerland worden alle fietsen van groep 4 t/m 8 op beide 
scholen gecontroleerd. Dit vindt plaats op woensdagmorgen 13 november, eerst op de 
Zuiderschool en daarna op de Noorderschool.  

Niet alleen naar huis 

Voor een doktersbezoek o.i.d. vragen ouders ons soms om hun kind eerder naar huis te 
sturen, zowel lopend als op de fiets. Dit kunnen we niet toestaan, omdat wij als school 
verantwoordelijk zijn onder schooltijd. 

 

 

 

 

 

 
 



 

Workshop fotografie in groep 1/2 
 
Op donderdag 26 september is er een workshop gegeven over fotograferen bij 
de kleuters. In kleine groepjes mochten de kleuters om de beurt een foto van 
wat ze op het plein buiten zagen. Ze mochten elkaar niet fotograferen. Het 
lieveheersbeestje, een pad, druppels op een paal en groeiende plantjes, een pijl 
op de grond, van alles kwam aan bod. Op het eind van de workshop mochten de 
kleuters van elkaar raden wat ze gefotografeerd hadden en waar dat was op het 
plein en buiten. De kinderen beleefden heel veel plezier aan deze workshop. 
 

 

 
Workshop verborgen schatten in groep 1 en 2 (Noorderschool) 
 
Gegeven door: Scala Centrum voor de Kunsten.  Discipline: erfgoed en media 
Donderdagmorgen 26 september kwam juf Hanneke 
van Scala bij ons in de groep. 
Ze vertelde het één en ander over fotograferen. 
Alle kinderen kregen een diaraampje om door te 
kijken, zodat ze konden ervaren wat het verschil is 
wanneer je het dichtbij of veraf houdt. 
Daarna liet ze een aantal gedetailleerde foto’s op het 
digibord zien en mochten de kinderen raden wat het 
nou eigenlijk was.  Vervolgens legde ze uit hoe een 
camera werkt en mochten de kinderen in groepjes 
buiten met een echte camera aan de slag met de 
opdracht: Welke schatten zijn er te vinden op het 
schoolplein en probeer deze zo mooi mogelijk te 
fotograferen. Alles draaide hierbij om goed kijken: 
Hoe zet je het voorwerp zo mooi mogelijk op de foto? 
De begrippen onder/boven, dichtbij/veraf en 
groot/klein stonden hierbij centraal. 
Helaas regende het buiten, maar dat mocht de pret niet drukken. Daarna zocht juf 
Hanneke een paar foto’s uit om te presenteren aan de groep: Wie herkent het en wie 
heeft deze mooie foto gemaakt? 
Vrijdagmorgen voor schooltijd zijn deze foto’s in de klas nogmaals bewonderd.  



 
Belangrijke data: 

 

10-10-2019: Bezoek Oude Aarde groep 5/6 

12-10-2019: Oud papier 

15-10-2019: MR-vergadering 

19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie 

29-10-2019: ouderavond Jongleren in het verkeer 19.30 Zuiderschool (ouders  

peuterwerk en ouders groep 1/2) 

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. 

 

 

 

 

 

 


