
 

Nieuwsbrief d.d. 27-01-2020 

Door persoonlijke omstandigheden van Lida is de nieuwsbrief later dan afgesproken. 

De volgende nieuwsbrief krijgt u op 12-02-2020 

Voortgang nieuwbouw  
  
Zoals in een eerder nieuwsbericht geschreven staat de financiële haalbaarheid voor de 
nieuwbouw van de basisschool in Giethoorn onder druk omdat de bouwkosten, ten 
opzichte van het moment waarop het budget is vastgesteld, substantieel gestegen zijn.   
Na intensief overleg met de gemeente hierover is afgesproken om te onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om het ontwerp aan te passen waardoor 
de nieuwbouw mogelijk goedkoper kan worden uitgevoerd. Voorwaardelijk daarbij is dat 
het ontwerp blijft voldoen aan de (onderwijskundige) uitgangspunten volgens het 
vastgestelde programma van eisen en de kaders van het bestemmingsplan. Dit onderzoek 
wordt medio februari 2020 afgerond. De school en de medezeggenschapsraad zijn 
hierover geïnformeerd. Aanpassingen van het ontwerp zullen met de school en de 
gemeente worden besproken. Uit dit afstemmend overleg volgt of er kan worden 
aanbesteed en welk ontwerp het dan betreft. In die fase zullen wij u opnieuw 
informeren.  
Ondertussen is in samenspraak met de gemeente een aantal noodmaatregelen 
geïnventariseerd betreffende urgente knelpunten in de huidige gebouwen. De bij 
behorende werkzaamheden zijn inmiddels uitgezet.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
Alberto Boon, directeur bestuurder Stichting Op Kop 
   
Ouderbijdrage  

Namens de ouderraden van beide schoen: 

Fijn dat er veel ouders zijn die de ouderbijdrage hebben betaald. Wilt u, wanneer u dit 
nog niet betaald hebt voldoen? Alvast bedankt voor de moeite. Binnenkort kunt u de 
nota voor de schoolreizen ontvangen. 

Operatie 

De eerste operatie van Lida is prima verlopen, de tweede is op 29 januari gepland. Bij 
afwezigheid is Cathy het aanspreekpunt. (Locatiecoördinator). Natuurlijk kunt u haar 
altijd bereiken via Cathy en ook rechtstreeks via onderstaande nummers.   

 



Ziekte 

Corien van Ark (0nderwijsassistent Zuiderschool) is twee weken ziek geweest. Fijn dat 
je er weer bent Corien! 

Thialf 

Op 12 maart gaan alle leerlingen schaatsen in Heerenveen. Daar hebben ze veel zin in. Er 
hebben zich al heel veel ouders aangemeld voor het vervoer en ondersteuning. Heel 
hartelijk bedankt daarvoor! Super! U kunt zich nog aanmelden tot 04-02-2020. 
cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

EHBO 

Op beide scholen wordt in de maand februari voor de groepen 8 gestart met EHBO. 

 

 

Deze keer geen nieuws van de Zuiderschool. 

 

 

 
 
 
 



KLEURWEDSTRIJD 
Stichting Op Kop organiseerde in de afgelopen periode betrokkenheid van binnen en 
buiten de stichting als het gaat om het opstellen van een nieuw strategisch beleidsplan 
2020-2023. In diezelfde periode organiseerde de stichting een kleurwedstrijd voor de 
leerlingen van haar 17 scholen. De kleurplaten voor de jongste en oudere kinderen zijn 
gemaakt door Jan Oosterhof, directeur van twee Op Kop scholen. Beide kleurplaten 
verbeelden thema’s in het nieuwe strategische beleidsplan. De leerling als wereldburger, 
talentontwikkeling als belangrijk doel, plezier in samenwerking…enz. Vorige week 
woensdag reikte directeur-bestuurder Alberto Boon de prijzen uit. Daarvoor ging hij 
naar de Noorderschool in Giethoorn en de Burg. de Ruiterschool in Kuinre. Stan (leerling 
van groep 2 in Giethoorn) en Niels (leerling van groep 7 in Kuinre) waren de winnaars. Zij 
konden zelf hun prijs kiezen, omdat de stichting in het nieuwe strategische beleidsplan 
het eigenaarschap van de leerling wil versterken. Ze konden kiezen uit een waardebon 
van €50,00 of uit toegangskaartjes voor het gezin voor een dagje uit. Bijv. naar het 
Nemo science museum, de ontdekhoek in Zwolle…enz.  
Het aantal inzendingen was enorm. Liefst 250 kinderen leverden hun kleurplaat in. Dat 
zorgde voor een forse inspanning van de jury. Als waardering voor alle inzenders 
organiseert Stichting Op Kop een tentoonstelling van alle kleurplaten. Alle kleurplaten 
zijn inmiddels opgehangen en te zien in ’t Kulturhus (Eendrachtsplein 1) in Giethoorn. De 
tentoonstelling sluit op 12 februari a.s. 
 

Gera 

Gera is al gedurende langere tijd afwezig i.v.m. een operatie en een complexe 
beenbreuk. Vorige week donderdag is ze opnieuw geopereerd, maar dit is niet naar 
verwachting gegaan. Het herstel zal daarom langer duren. Heel vervelend voor haar! We 
wensen haar natuurlijk heel veel beterschap en een voorspoedig herstel. Vanuit school 
besteden we er natuurlijk aandacht aan. Wilt u haar een kaartje sturen: 
Gera Wilbrink, Bakkersveld 27-a. 8334NE Tuk. Heel fijn dat Femke Dijkman kan blijven 
voor groep 4. De ouders van groep 4 zijn hiervan op de hoogte gesteld. 
 
Staking 30 en 31 januari 
 
Op de Noorderschool wordt gestaakt. De leerlingen zijn vrij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ingekomen berichten 

 
 
t Lam ontmoet organiseert, met vrijwilligers in en om Blokzijl, al voor het zesde seizoen 
culturele activiteiten in de ‘stille maanden’ van het jaar. 
Voor in- en omwonenden, maar gelukkig vinden ook mensen van verder weg de 
activiteiten boeiend genoeg om naar te komen kijken en luisteren. 
We programmeren ieder jaar, speciaal voor de kleine en jongere bezoekers, een 
kindervoorstelling. 
Dit jaar dus ook weer. De voorstelling heet Gekke Buren en is gebaseerd op het 
gelijknamige prentenboek van Ingrid en Dieter Schubert. 
  
Gekke Buren is een humoristische voorstelling voor kinderen, hun ouders, oma’s en opa’s 
en noem het maar. 
De voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige prentenboek van Ingrid & Dieter 
Schubert. 
Kaat is niet bepaald blij met de komst van de nieuwe buurman Bram die naar haar mening 
vooral goed is in luiwammesen en rondhangen. 
Als door een zware storm het gammele onderkomen van de buurman de lucht invliegt, 
nodigt Kaat hem toch wat onwillig uit in haar huisje. 
Zal het de buurman lukken om Kaat te ontdooien? 
  
Zondag 2 februari 2020 
Kindervoorstelling: Gekke Buren van Daniëlle van Dijk 
(Voor kinderen van 4 +) 
Aanvang 15.00 uur € 5,- volwassenen, kinderen gratis 
t Lam, Breestraat 2 in Blokzijl 
  
Om zoveel mogelijk kinderen in de gelegenheid te stellen er naartoe te gaan is de 
voorstelling gratis voor kinderen tot en met 10 jaar. 
Oudere kinderen en volwassenen betalen € 5,- per kaartje. 
Kinderen die niet hoeven te betalen krijgen natuurlijk óók een écht theaterkaartje. 
De kaarten zijn te koop bij supermarkt COOP in Blokzijl, reserveren kan 
ook: karin@karinklomp.nl. 
Kaarten zijn ook aan de zaal te koop, tenzij het is uitverkocht. 
  
Namens t Lam ontmoet 
  
  
  
  
 



 
  
Graag willen wij de voorstelling ‘Brugklas Live’ onder de aandacht brengen. 
  
‘Brugklas’, de populairste serie van de Nederlandse TV, komt naar het theater met een 
eigen musical! Alles wat er gebeurt in het eerste jaar van de middelbare school kun je nu 
van nóg dichterbij meemaken in ‘Brugklas de Musical’. Kom je ook naar het theater? 
‘Brugklas’ is bekend van NPO Zapp. In de musical zijn Max (Niek Roozen), Selma (May 
Hollerman), Emma (Belle Zimmerman), Jamie (Claire Veldkamp) en een compleet 
nieuwe Brugklasser te zien. 
Een hiphop-musical over Willem van Oranje! Max vindt dat een vet idee, lekker out of 
the box! Dan wil Emma de hoofdrol spelen, want waarom zouden helden alleen mannen 
kunnen zijn? En wie bepaalt dat eigenlijk, hoe mannen en vrouwen zich gedragen? 
‘Brugklas de Musical’ is voor iedereen herkenbaar: een zoektocht naar wie je bent, 
in de belangrijkste periode van je leven. 
 
Deze voorstelling is te zien op donderdag 13 februari, aanvang 19.00 uur. 
  

 
 
Belangrijke data: 

 

 

06-02-2020: MR-vergadering 

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

07-03-2020: rapporten mee 

10-03-2020: Deze week rapportgesprekken 

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. 

16-04-2020: 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. 

 

 

 



 

 

 


