
 

Nieuwsbrief d.d.06-01-2021 

 

We wensen iedereen alle goeds en heel veel gezondheid voor 2021! Natuurlijk 

hopen we allemaal dat de vaccinaties en de corona-regels het virus zullen stoppen 

en we weer “normaler” met elkaar kunnen leven.  

Kijk naar de zon, dan valt de schaduw achter je. (Een uitspraak van de Maori ‘s) 

Noodopvang: 

De noodopvang op school is een voorziening van 8.30-14.00. Het doel hiervan is 

om ouders die een cruciaal beroep hebben en het beslist niet anders op kunnen 

lossen hun werk te kunnen laten doen. Voor de kerstvakantie, maar ook in de 

voorjaarsperiode heb ik u een lijst gestuurd met deze beroepen. 

Deze week zijn we gestart en we hebben elke dag tussen de 10 en 20 kinderen. 

Morgen hebben we zelfs 20! Op alle dagen is dit meer dan het dubbele als in de 

voorjaarsperiode. Tijdens de overlegmomenten met de directeuren, bleek dat dit 

op alle scholen van Op Kop het geval is. De leerkrachten die online lesgeven, 

kunnen geen andere kinderen begeleiden. We moeten met de overige 

medewerkers de kinderen in de noodopvang begeleiden en dat willen we 

natuurlijk ook goed doen. U zult begrijpen dat dit geen geringe klus is ook omdat 

we kinderen hebben van 2 scholen en van groep 1 t/m 8. De eerste dag is de 

techniek ook altijd een issue, maar dit was gelukkig de tweede dag opgelost.  

Wij willen u wel op het hart drukken geen gebruik van de noodopvang te maken, 

wanneer het ook anders opgelost kan worden. Dit vragen we in het belang van een 



goede begeleiding op school, de werkdruk van onze medewerkers en de veiligheid 

in het kader van Corona. We rekenen op uw medewerking en samenwerking. 

We willen u ook succes wensen bij het begeleiden van uw kind(eren) in combinatie 

met uw eigen werk. We weten dat dit net als bovenstaande geen geringe klus is. 

Op donderdagmiddag maak ik het nieuwe rooster voor de noodopvang. Graag 

vooraf opgave of wisseling van dagen wanneer uw kind (eren) al in de noodopvang 

zit.  

We wachten de persconferentie van 12-01-2021 af. Waarschijnlijk zal de sluiting 

van de scholen langer gaan duren, gezien de besluiten die in omringende landen 

zijn genomen en het nog onvoldoende dalen van de besmettingen.  

MR-vergadering 

Gisteravond hebben we online vergaderd. De volgende punten zijn aan de orde 

gekomen: 

• Voortgang bouw, schoolomgeving, vaste inrichting, start 

grondwerkzaamheden. 

• Nieuwe naam voor onze nieuwe school, hoe gaan we dit vormgeven? 

• Noodopvang, afstandsonderwijs consequenties sluiting scholen. 

• MR-en en fusie na 01-08-2021. 

• De fusie op 01-08-2021 en hoe geven we dat vorm na de zomervakantie? 

Nieuwe rapporten 

Het nieuwe rapport is klaar. We hebben samen hard gewerkt om het inhoudelijk 

af te stemmen op ons huidige onderwijs en de daarbij behorende onderwijsvisie 

van Basisscholen Giethoorn. Het is een digitale versie. De grafieken uit Snappet 

en Cito horen hier ook bij. We hopen hiermee een zo compleet mogelijk beeld van 

uw kind op school te kunnen weergeven. 

 

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 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fkaka.nl%2Finschrijven&data=04%7C01%7Clida.andriol%40stichtingopkop.nl%7C736738849c8c41d2a26608d887d730ec%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C0%7C637408705594298174%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ip18jl9Im9HjGENxXijmeR3U%2Bqp7nfWWIz9%2Fa3xwap4%3D&reserved=0


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., 

 

 

 

 
 

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. 

 

Cito-toetsen 

De middentoetsen van Cito staan gepland vanaf 18-01-2021. Door de sluiting van 

de scholen zullen deze toetsen verschoven worden.  
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