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Corona
CORONAVIRUS
We zijn in een zorgelijke en onwerkelijke situatie terechtgekomen. De scholen zijn
dicht. In ieder geval tot 6 april a.s. De vooruitzichten zijn vooralsnog weinig hoopgevend.
De situatie verandert per dag/ per uur. Veel mensen werken thuis. Anderen zitten
werkeloos thuis, omdat hun werkgever het bedrijf of de winkel heeft moeten sluiten. Er
is een dringend advies om de fysieke contacten te beperken en op zijn minst 1,5 meter
afstand in acht te nemen. Kortom in velerlei opzichten wordt de samenleving indringend
geraakt. Zeker ook in sociaal opzicht. Deze moeilijke tijden vragen dus om samenwerking
en solidariteit. Om respect en wederzijds begrip. Met elkaar de schouders eronder!
Ook voor ouders, leerlingen en medewerkers is dit onwerkelijk. En als je dan terugkijkt
op deze eerste week van sluiting dan komt er trots boven. Trots op hetgeen in de
afgelopen dagen is gerealiseerd. Natuurlijk als het om de noodzakelijke opvang van
kinderen gaat. Vooralsnog vangen wij een beperkt aantal kinderen op, maar dat kan snel
veranderen. Betreffende dit deel van ons werk houden wij nauw contact met de
gemeenten die de nood- en crisisopvang coördineren.
Als je vervolgens kijkt naar de manier waarop iedere school invulling geeft aan “het
onderwijs op afstand” dan schieten waarderende woorden tekort. Voor iedere
medewerker binnen Stichting Op Kop! Vanwege creativiteit en organisatie- en
improvisatietalent! Vanwege vasthoudendheid en energie om inhoud te geven aan het
onderwijsaanbod. Vanwege de “wil” om de digitale mogelijkheden snel onder de knie te
krijgen. Voor de ruimte die medewerkers aan ouders en leerlingen geven om in deze
moeilijke situatie toch contact te hebben met school en knelpunten op te
lossen…enz. Kortom, alle respect en waardering!!
Tenslotte wens ik iedereen veel sterkte en gezondheid! Zeker als je in je eigen omgeving
direct te maken hebt met dit akelige virus!
Alberto Boon (directeur-bestuurder) Nieuwsbrief Stichting Op Kop

Onze directeur bestuurder is trots op zijn medewerkers van alle scholen en ik ben heel
trots op mijn medewerkers. Na intensief overleg en effectieve samenwerking hebben we
voor uw kinderen onderwijs op afstand kunnen realiseren. Gelukkig hebben we Snappet
al als basis en Snappet had al een programma voor thuiswerken. We zijn trots op de
kinderen en u als ouders om de situatie te accepteren en gewoon aan de slag te gaan.
Heel veel waardering en complimenten hiervoor! De eerste week is alles nieuw en
spannend. Nu moeten we er samen, school en ouders, ervoor zorgen dat we deze spirit
volhouden, zodat we wanneer de scholen weer open kunnen, de draad voor alle kinderen
weer goed op kunnen pakken. Dat kunnen we alleen als we het samen doen en daar heb ik

alle vertrouwen in. Mede namens alle medewerkers wensen we u heel veel gezondheid en
alle goeds toe!
Via social schools, mail, app en telefoon ontvangen we van kinderen en ouders veel
positieve reacties! Dat doet ons erg goed!
Lida
Teamoverleg
Natuurlijk moeten we als team ook overleggen, zeker nu we met allerlei nieuwe dingen te
maken hebben. Dit doen we aanstaande maandag samen via Teams. We zijn allemaal
ingelogd, kunnen elkaar zien en met elkaar overleggen. Dit zal even wennen zijn, maar
dat gaat vast lukken.
Thialf

Wat hebben we vorige week nog vlak voor de sluiting van Thialf een geweldige
schaatsmiddag gehad! Wie had kunnen denken dat we een week later thuis zouden zitten
i.v.m. Corona.

Beste ouders en/of verzorgers

Na de voorjaarsvakantie zijn we gestart met het thema Natuur. Dat er overal om ons
heen natuur is, lijkt vanzelfsprekend, maar waar ligt precies de scheiding tussen wat
natuurlijk en wat niet natuurlijk is? Is een zak diepvrieserwtjes natuur, of niet?
De leerlingen gaan op zoek naar de twijfelgevallen door te onderzoeken wat zij verstaan
onder ‘natuur’, en te bepalen wat zij al dan niet ‘natuurlijk’ vinden. Zo stimuleren
de Hallo wereld lessen de kinderen om zich te verwonderen over alles om hen heen. Door
met al je zintuigen naar kleine dingetjes in de natuur te kijken, ontdek je hoe bijzonder
en ingenieus alles eigenlijk in elkaar zit. Wat gewoon leek, blijkt ineens heel knap in
elkaar te zitten.
Juist omdat de lente er weer aan komt, kunnen we de komende weken behoorlijk
genieten van de ontluikende natuur om ons heen. Wij denken dat dit thema juist in deze
periode van het jaar past. Het opnieuw tot leven komen van de natuur, het frisse groen,
de bloei van bloemen en planten zijn ook symbolen die de vertaling van verschillende
feestdagen aanduiden. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan Palm Pasen, Pasen en
Pinksteren.
We onderzoeken ook wat de natuur nodig heeft om te groeien en te bloeien en maken de
vertaling naar wat jij nodig hebt om te groeien als mens. Als je je verwondert over wat
natuur eigenlijk is, ga je je vanzelf afvragen waar alles vandaan komt. Hoe is het ooit
begonnen, het leven op aarde? En alles zit zo knap in elkaar, en hangt zo ongelooflijk
mooi met elkaar samen … Dat kan toch niet toevallig zo gekomen zijn….
In de lessen Hallo wereld filosoferen we hierover. In alle groepen zal duidelijk worden
dat er geen eenduidig antwoord is op de vraag wat allemaal natuur is en wat natuur
allemaal is. We onderzoeken het begrip natuur van alle kanten. Wat is het dan bijzonder
dat er een leerling van groep 3/4 antwoord geeft op de vraag: “Wat betekent Natuur
voor jou?”
En dat dan het antwoord wat gegeven wordt is: “Alles wat niet door de mens is
gemaakt.”
Een vriendelijke groet van de Hallo Wereld Vakdocenten.
Kindereiland dit jaar voor de 30ste keer.

Dit jaar houden we voor de dertigste keer kindereiland. Iets om even bij stil te staan.
In beide weken zal er in ieder geval aandacht aan worden besteed. Hoe mooi is het dat
we dan ook de kleine punterbomen die we door middel van het toewijzen van het
koppengeld van de gemeente Steenwijkerland, in gebruik kunnen nemen. Scheepswerf
Schreur heeft 16 kleine, handzame punterbomen gemaakt, zodat ook de kinderen die
qua lengte en gewicht moeite hebben met het hanteren van de zware punterbomen ook
zonder moeite(kunnen)leren punteren. We gaan de punterbomen stallen in onze
materialenkast.
Kindereiland jongsten zal dit jaar van 9 t/m 12 juli zijn. De jeugddag is op 10 juli en de
jongeren gaan weer naar Walibi. Kindereiland oudsten is van 11 tot en met 15 augustus.
Opgave is nog mogelijk; www.kindereiland.nl
OpMaat-klas is gestart!
Begin dit schooljaar is stichting Op Kop begonnen met het ontwikkelen van de OpMaatklassen.
Dit zijn klassen waar kinderen inzitten die meer hand-smart zijn dan book-smart. Deze
kinderen zijn vaak al heel erg handig en technisch aangelegd. Omdat deze kinderen
talenten hebben die niet veel aan bod komen in de gewone klassikale setting zijn we nu
iets meer dan een maand geleden begonnen met twee van deze OpMaat- klassen.
Adriaan van Wezup draait op de woensdagen een klas in de Beatrixschool in Steenwijk.
Mathilde Benak draait op de donderdag een klas in Vollenhove. In beide klassen is ook
altijd een onderwijsassistent aanwezig.
Kinderen van allerlei scholen binnen Op Kop zitten samen in deze klassen waardoor ook
de sociale component zeer belangrijk is. Een toelatingscommissie bepaalt wie er in de
twee klassen geplaatst wordt. Want in beide klassen is er eigenlijk maar plek voor 8
leerlingen. Beide OpMaat- lokalen zijn voorzien van kasten met gereedschap en de beide
leraren ontwikkelen eigen lesbrieven waarna de lessen worden gegeven. Binnenkort gaan
de klassen ook op excursies die aansluiten bij de thema`s waaruit gewerkt wordt.
Ik ben Thomas ik zit in de Op Maat- klas.
Ik zit in Vollenhove bij juf Mathilde.
We hebben al voertuigen gemaakt en een teken machine.
Het is leuk! Ik zit bij Rinze Kok en Dylan Dokter en Lars Scholten en Daniël in de
klas.

We zijn al in een park geweest. We hebben nieuw gereedschap en mooie spullen,
bijvoorbeeld een kast en kolomboor en een decoupeerzaag.

Ik ben Rinze en zit in Vollenhove in de Op Maat-klas.
We hadden de eerste les een tekenmachine gemaakt die kon zelf tekenen.
En ik ben nu bezig met een voertuig. Dat wordt een vrachtwagen.
En de tweede les gingen we gereedschap uit pakken.
Dat vond ik wel het leukst denk ik.

Ik ben Dylan ik zit in de in de Op Maat-klas in Vollenhove.
We hadden eerst een tekenmachine gemaakt.
Ik ben nu bezig met mijn voertuig. Ik maak een trein met wagon.
We gaan soms wandelen in het park. Daar leren we dingen over bomen en planten.
En daar zit een waterval en er zijn in het park ook een kooi met herten en pauwen
en eenden.
We gaan terug met de taxi. En de tweede les gingen we gereedschap uitpakken.
Dat vond ik nog het leukst, het gereedschap uitpakken. En je kan in het bos veel
leren.
En ik hou van wandelen. En ik krijg dan ook meer vrienden.
Volgende keer gaan Lars Scholten en Juf Mathilde hun ervaringen uit de OpMaat klas
met jullie delen!

Schoolgondel Noorderschool

We zijn weer gestart met de voorbereiding van onze laatste Gondel voor de
Noorderschool.
Aangezien meeste van onze kinderen de Noorderschool (bijna) gaan verlaten is het tijd
om het stokje over te dragen.
Volgend jaar zullen we als bouwersgroep een doorstart maken als zelfstandige
gondelbouwgroep los van de Noorderschool.
Wij hebben jaren met veel plezier in samenwerking met de juffen en leerlingen van de
Noorderschool aan de Noorderschool Gondel gewerkt.
We gunnen ander ouders hetzelfde enthousiasme en plezier.
Wie durft deze superleuke en gezellig uitdaging aan!
Kijk, denk en werk dit jaar gerust mee!
Zorg jij dat de Noorderschool gondel ook volgend jaar blijft drijven? Laat het ons
weten, zodat we kunnen overleggen hoe we je kunnen helpen.
Spreek ons of één van ons of de docenten aan.
Mailen kan ook via gondelnoorderschool@gmail.com
Hartelijke groet,
Ourina Korthoef, Marjan Winter, Karin Maat en Hilde Bosma
Belangrijke data:
Het is heel onzeker wanneer we weer naar school kunnen en daarom geen belangrijke
data.
Het is al zeker dat alle activiteiten in de maand april niet doorgaan!

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.

