
 

Nieuwsbrief d.d. 12-12-2018 

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

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

Afscheid 

Op 7 december is meneer Henkel helaas overleden. Hij is gedurende lange tijd als 

directeur werkzaam geweest op de Zuiderbasisschool en hij heeft veel betekend voor 

het onderwijs, kinderen, teamleden en ouders op deze school. Meneer Henkel wilde heel 

graag dat alle kinderen van Giethoorn naar dezelfde school zouden gaan. Jammer dat hij 

dit niet meer mag meemaken. We willen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen heel veel 

sterkte wensen. 

Vanuit school is een kaart verstuurd. 

Sophia Plusklas 

 

Sophia Plusklas 

Vandaag is het logo en de nieuwe naam van de Plusklassen van Stichting Op Kop onthuld. 

Dit was een feestelijke gebeurtenis met taart, confetti veel ouders en andere 

belangstellenden. Elke Plusklas gaf een presentatie over Griekenland.  

Oud papier 

Het afgelopen weekend is het oud papier weer opgehaald. Het weer werkte niet erg 

mee. We willen iedereen weer heel hartelijk bedanken. 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


Kerst 

 

De informatie over de kerstviering wordt via Parnassys verstuurd. 

Denkt u er even aan dat alle kinderen donderdagmiddag 20 december (i.v.m. 

kerstmaaltijd) en vrijdagmiddag 21 december vrij zijn? (Kerstvakantie) 

 

De hallen zijn op beide scholen weer prachtig versierd in Kerstsfeer. We willen de 

ouderraadsleden die zich hiervoor ingezet hebben weer heel hartelijk bedanken. 

 

KINDERKLEDING INZAMELACTIE VOEDSELBANK 

 

Ouders van de Noorderschool kunnen de kleding inleveren bij de Noorderschool in de  

daarvoor bestemde bak. 

Ouders van de Zuiderbasisschool kunnen de kleding inleveren bij de BSO in de daarvoor  

bestemde bak. 

 

Inleveren kan in week 50 (ma 10 dec tot vr 14 dec). 

 

Op de Zuiderbasisschool kan ook voedsel ingeleverd worden voor de voedselbank. Bij 

het lokaal van groep 5/6 staan dozen klaar. Dit kan t/m woensdag 19 december. 

 

 

 

 

 

 



 

Ingekomen stukken 

Knutselmiddag donderdag 3 januari 

 

In de herfstvakantie zijn we blij verrast door de grote opkomst voor de knutselmiddag! 

Ook in de kerstvakantie is er een gezellige middag gepland voor kinderen van groep 3 

t/m 8. Het thema voor deze middag is winter; De kinderen kunnen sneeuwkristallen, 

sneeuwpoppen en sleetjes maken.  

De kinderen zijn welkom tussen 13:30 en 15:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De 

kosten voor deelname aan deze middag bedragen slechts € 1,50 per kind. Ouders die lid 

zijn van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus hebben gratis entree op vertoon 

van hun ledenkaart. We gaan er weer een leuke en creatieve middag van maken op 

donderdag 3 januari. 

 

Bijgevoegd: Apenkooi op 4 januari in de Waterwyck  

Belangrijke data: 

 

12-12-2018: MR-vergadering 

Donderdagmiddag 20-12-2018 alle leerlingen vrij i.v.m. kerstmaaltijd op beide 

scholen 

21-12-2018: Alle leerlingen middag vrij! Kerstvakantie t/m 06-01-2019 

07-01-2018: Nieuwjaarsborrel Zuiderbasisschool 

11-01-2019: Oud papier 

21-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

28-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

30-01-2019: MR-vergadering 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj66tSSl9jdAhURGewKHdJwDNQQjRx6BAgBEAU&url=https://rendierhof.nl/mr/notulen-mr-vergadering-januari-2018-2&psig=AOvVaw2iyo0Q-rLkg5kQZ1l0Nh4t&ust=1538034480418628


Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

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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