
 

Nieuwsbrief d.d. 13-03-03-2019 

De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys) 

Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl 

Noorderschool en Zuiderbasisschool Giethoorn 

Denkt u aan de lessen Hallo Wereld?  

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met “Hallo Wereld.” Inmiddels zijn we bezig 

met het thema “Moed.” 

Zoals beloofd geven we u in de week van het openbaar onderwijs de gelegenheid om deze 

lessen bij te wonen 

Iedereen is welkom in de week van het openbaar onderwijs van 18 t/m 22 maart 

Niet apart, maar samen, is de kern van “Hallo Wereld” waar groepsleerkrachten 

(Kanjertraining) en docenten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), GVO 

(Godsdienstig Vormingsonderwijs) en IGVO (Islamitisch Godsdienstig 

Vormingsonderwijs) samenwerken. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen nog 

beter kennis maken met de wereld om zich heen. Hallo Wereld wordt gegeven in de 

groepen 1 t/m 8.  

U bent van harte welkom om deze lessen bij te wonen en kennis te maken met Astrid van 

Waard (GVO), Hennie Vis (HVO Zuiderbasisschool) en Corina Hoekstra (HVO 

Noorderschool) De docent IGVO kan hier om organisatorische redenen niet bij aanwezig 

zijn. 

Noorderschool 

Maandagmorgen 18 maart: 

Groep 5: 9.00-9.45 GVO/ Kanjerles 

Groep 6: 9.45-10.30 GVO/ Kanjerles 

Groep 7/8: 9.45-10.30 HVO/Kanjerles 

Groep 1/2: 10.45-11.30 GVO / Kanjerles 

Groep 3/4: 10.45-11.30 HVO/ Kanjerles 

 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


 

Zuiderbasisschool: 

Woensdagmorgen 20 maart: 

Groep 3/4: 10.30-11.15 GVO/ Kanjerles 

Groep 5/6: 10.30-11.15: HVO/ Kanjerles 

Groep 1/2: 11.15-12.00 GVO/ Kanjerles 

Groep 7/8: 11.15-12.00 HVO/ Kanjerles 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in beide scholen. De deuren 

van peuterwerk Tinten (Wip Wap Zuiderbasisschool) en de deuren van de BSO 

(Zuiderbasisschool) staan op beide dagen wijd open. Koffie, thee, ranja en wat lekkers 

staan klaar. 

HULPOUDERS GEVRAAGD VOOR DE KONINGSSPELEN 

 

Belangrijk! 

 

 
 

Op vrijdag 12 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. De commissie 

voor de Koningsspelen is al druk bezig een leuk programma samen te stellen.  

Het programma van dit jaar ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Over de 

precieze inhoud zullen we binnenkort meer vertellen. 

Wij zijn alvast op zoek naar ouders die ons willen helpen tijdens de 

Koningsspelen. Vindt u het leuk om bij te dragen aan een sportieve ochtend voor 

de basisschoolkinderen van Giethoorn?  

Geef u dan op door een mail te sturen naar olda.kuiper@stichtingopkop.nl 

(graag voor 21 maart) 

Wilt u daarbij vermelden of u die ochtend een auto tot uw beschikking heeft 

en het aantal zitplaatsen?  

 



Cultuurmenu gemeente Steenwijkerland 

 

De scholen van Stichting Op Kop maken gebruik van het cultuurmenu van de 

gemeente Steenwijkerland. Workshops en voorstellingen worden per jaar in een 

keuzemenu aangeboden. De afgelopen weken hebben een aantal groepen zich 

beziggehouden met vilten en mozaïeken en tekenen/knippen plakken n.a.v. een 

verhaal over “De geheime tuin.”. Dat vonden ze erg leuk! 
 

 

TSO 

 

Op de TSO van de Zuiderbasisschool is het tekort aan ouders voor de overblijf 

weer opgelost. We willen deze mensen hartelijk bedanken! 

 

Super prestatie op NK voor Jaydey 

 
 

Afgelopen weekend 9 en 10 maart vonden de Speedo-jaargang zwemwedstrijden 

weer plaats in leiden. Voor Jaydey Schonewille (groep 7) was dit de eerste keer 

dat hij mee mocht doen op het NK en hij startte op de 13e plaats voor de 10m 

schoolslag. Met een super PR van 4 seconden wist hij uiteindelijk 6e van 

Nederland te worden. Jaydey van harte gefeliciteerd met dit geweldige 

resultaat! Heel knap! 

 

 

 

Verdrietig bericht 

Niet te bevatten. Vanmorgen is de vader van Mila van Rossum uit groep 8 overleden. 

Heel verdrietig voor Astrid, Mila, Lieke en Nico. We wensen ze namens de kinderen, 

teamleden, OR en MR heel veel sterkte! 
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De ouders van groep 7/8 zijn vanochtend op de hoogte gesteld. 

Wilt u een kaartje sturen dan kan dat naar het onderstaande adres: 

Familie van Rossum 

Noorderpad 21 

8355AP Giethoorn 

Tennis 

De groepen 1 t/m 6 zouden morgen gaan tennissen op de tennisbaan. Door de slechte 

weersomstandigheden gaat het helaas niet door.  

 

 

Ingekomen stukken: 

 

 

Voetbaltoernooi 4 tegen 4 op woensdagmiddag 15 mei 2019 om 14.30 

*Meisjesteams, jongensteams en gemengd 

*Groep 2 t/m 6 

*Terrein Olde veste Steenwijk 

*Kosteloos, opgave via mail of organisatie (steenwijk4x4voetbal@gmail.com 

 

Spiekerdorp 2019 - Doe jij mee?  

 

Beste Vikingen, 

 

Aan de rand van de natuur in Wanneperveen verrijst 

binnenkort een Vikingdorp. En daarbij kunnen we wel 

wat versterking gebruiken. Houd jij van buiten zijn, 

timmeren en lol maken? Meld je dan snel aan voor:  
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SPIEKERDORP 2019 

 

Thema: Vikingen veroveren 't Vene 

Waar:  Bovenboerseweg, 7946 AE Wanneperveen (feestterrein) 

Wanneer:  30, 31 mei en 1 juni 2019 (tijdstip volgt) 

Voor wie: Kinderen van 7 tot en met 14 jaar uit Wanneperveen, Kolderveen, 

Nijeveen,    Giethoorn en Belt-Schutsloot 

Kosten:  € 5,00 per deelnemer 

 

Je kunt je aanmelden via https://wanneperveen.com/aanmelden-spiekerdorp. Aanmelden 

kan tot 15 april 2019. Er kunnen maximaal 100 kinderen deelnemen. Vol = Vol. 

Belangrijke data: 

 

21-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Zuiderbasisschool 

15-03-2019: Staking, beide scholen zijn gesloten! 

18-03-2019: Week van het openbaar onderwijs 

21-03-2019: 15.30 uitreiking typediploma om 15.30 op de Noorderschool 

21-03-2019: Kangoeroewedstrijd rekenen wiskunde 

27-03-2019: MR-vergadering 

03-04-2019: Schoolvoetbal jongen 

10-04-2019: Schoolvoetbal meisjes 

12-04-2019: Koningsspelen (alle leerlingen middag vrij, zie planner) 

19-04-2019 (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie 

23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

https://wanneperveen.com/aanmelden-spiekerdorp


0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

directie@zuiderschool.nl 

directie@noorderschool.nl 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

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. 
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