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Via social schools 
 
Open dag!  
Op donderdag 19 maart van 8:15 –10:15 uur houden 
we de Open dag! Iedereen die het leuk vindt om een 
kijkje te nemen in de school is van harte welkom!  
Komende week ontvangt iedere inwoner van Eesveen 
een flyer over deze open dag.   
Kom binnen en ervaar het Jenaplanonderwijs op de 
Driesprong. Bekijk de ontwerpen van de nieuwe 
inrichting en het schoolplein.  
Liever op een ander moment? Neem dan even contact 
op met Elly fokker.  
 
 

 
 
 
Hoofdluisvrij!  
Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd 
op hoofdluis. Zo houden we de school samen 
hoofdluisvrij. Dit lukt erg goed, want ook deze keer zijn 
er geen beestjes aangetroffen. Lisanne en Titia, dank 
jullie wel.  
 

Het schoolplein wordt een groen schoolplein!  
Op korte termijn kunnen we starten met de 
werkzaamheden om het nieuwe schoolplein te 
realiseren. Wierenga Hoveniers gaat deze klus 
uitvoeren en zal in samenwerking met de gemeente en 
stichting Op Kop een prachtig plein maken.   
De kosten voor een nieuw schoolplein zijn hoog, maar 
met vereende krachten is het ons gelukt om de 

 

 
 
 

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 Nijland (leerling van groep 2 in Giethoorn) en 
Niels Ensing (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 Euro 50 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.  
 
 

 



 

financiële middelen bij elkaar te krijgen. We zijn er erg 
blij mee en kunnen niet wachten tot het zover is. 
Tijdens de open dag kunt u het ontwerp bekijken.  
  
Studiedag 2 maart  
Tijdens de studiedag hebben we onder andere de 
laatste beslissingen genomen over het meubilair, de 
vloeren en het schilderwerk.   
Ook hebben we de visie op het Jenaplanonderwijs op 
de Driesprong verder uitgewerkt. Hoe willen we 
onderwijs verzorgen? Waar leggen we accenten? Wat 
mogen ouders van ons verwachten?  
De uitwerking in details is een doorlopend proces van 
school- en onderwijsontwikkeling. De MR denkt met 
ons mee.   
 

 
 

 

Coronavirus  
Op dit moment is het niet nodig om maatregelen te 
nemen. Het is goed te merken dat iedereen alert is op 
signalen en ons goed op de hoogte houdt. Dit is ook de 
periode van griepjes en verkoudheden. Zoals ik al op 
Social schools liet weten, volgen we de richtlijnen van 
GGD, PO-raad en RIVM.  
Via onderstaande link vindt desgewenst meer 
informatie.  
  
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-
ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-
kinderopvang-over-het-coronavirus/  
  
 

  
  
Nieuws vanuit de peuteropvang ‘ Hummeltje 
Afscheid Klara Oost 

Hallo allemaal,  
 
Na 10 jaar met het vrijwilligerswerk op de speelzaal 
stop ik op 31 maart 2020.  

 

 
Peuterspeelzaal ‘ Hummeltje 

Nieuws vanuit peuteropvang ’t Hummeltje  

Afgelopen week zijn we gestart met een nieuw 
thema: Ik groei.  
Een aantal kinderen had een babyfoto mee 
genomen van zichzelf.  
Het is heel leuk om samen te ontdekken wat de 
verschillen zijn tussen de baby en de peuter van nu. 
De babyfoto hangt op de groep bij de zelf 
geknutselde beschuit met muisjes!  
Meer foto’s zijn welkom!  

Deze week kijken we hoe groot we zijn. Dit doen we 
door het lichaam van de peuters om te trekken op 
papier en te verven. Daarbij besteden we aandacht 
aan de lichaamsdelen. Waar zitten mijn handen, 
vingers, benen, voeten, knieën, nek, haren etc. 
Tijdens dit thema zullen we niet alleen kijken hoe 
mensen groeien, maar ook naar de groei van 
planten en dieren.  

Dinsdag kwam onze pedagogisch coach op bezoek. 
Samen met haar heb ik gekeken naar de indeling 
van de groepsruimte en deze aangepast. Het doel 
hiervan is dat de peuters gerichter gaan spelen in 
de hoeken.  

Op donderdag 12 maart om 19.30 uur start onze 
schoonmaakavond. Heel fijn dat jullie met een 
groot aantal komen helpen! Ik zorg voor 
schoonmaakmiddel, koffie/thee en iets lekkers!  

Willen jullie zelf voor deze avond een 
schoonmaakdoekje en emmer meenemen?  

Donderdagochtend 19 maart van 8.15 tot 10.15 uur 
zet de basisschool de deuren open voor ouders.  

Op deze ochtend zijn jullie van harte welkom om 
mee te kijken op de peutergroep.  

Nieuwe ouders zijn ook van harte welkom!  
Op dit moment is er plek voor een nieuwe peuter!  

Zoals jullie al weten stopt Klara Oost met haar 
vrijwilligerswerk op ’t Hummeltje. Jammer…..want 
het is altijd fijn om met twee personen op een 
groep te staan. Wij zullen Klara haar inzet zeker 
gaan missen op de groep.  

https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/
https://www.ggdijsselland.nl/over-de-ggd/nieuws/item/article/informatie-voor-scholen-en-kinderopvang-over-het-coronavirus/


 

Ik ben bij de speelzaal gekomen toen onze kinderen er 
op kwamen.  

Eerst heb ik een tijdje het spel en boekenplan gedaan, 
en toen de vrijwilligster Annet stopte heb ik het van 
haar overgenomen. Ik heb daarom ook veel peuters 
zien komen en gaan. Nu ik een vaste baan heb 
gekregen wordt het moeilijk om alles te combineren.  
Ik heb het ook met veel plezier gedaan.  

Ik wens juf Els en Marlinda en de peuters veel speel 
plezier  

Groetjes Klara Oost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 


