Nieuwsbrief d.d. 10-10-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Ontwikkelingen bouw nieuwe school
Op 31 oktober vindt de ondertekening plaats van alle partijen en op deze dag start het
ontwerpteam (architect, constructeur/installateur en procesmanagers) met het
uitvoeren van de opdracht.
We wensen ze heel veel succes toe!
Fietscontrole
Zoals het nu lijkt vindt op vrijdagmorgen 2 november de fietscontrole plaats. In de
herfst en de winter is het voor uw kind (eren) heel belangrijk dat ze heel goed
zichtbaar zijn. Wilt u er a.u.b. voor zorgen dat de fietsen van uw kinderen in orde zijn?
Kinderboekenweek 2018

Op beide scholen wordt in het kader van de Kinderboeken week veel gelezen en
voorgelezen. Er zijn een aantal nieuwe boeken aangeschaft.
In het kader van de dag van de duurzaamheid werd er op beide scholen in de groepen 1
t/m 4 voorgelezen uit “De kracht van nieuwe energie. Studenten van de duurzame PABO
hebben dit boek geschreven. Het is een verhalenbundel voor de groepen 1 t/m 8.
Bovendien zijn enkele verhalen gekoppeld aan het thema Vriendschap voor de ondermidden- en bovenbouw. Natuur en milieu Overijssel organiseren deze duurzame
voorleesactie. Malon Hamoen en Ina Haveman lazen voor op de Noorderschool en de
Zuiderbasisschool. Dat was erg leuk! We willen ze heel hartelijk bedanken!
Ouderpanel

Op dinsdag 16 oktober om 19.30 is het eerste ouderpanel van 2018. Het begint om
19.30 en deze keer is het op de Zuiderbasisschool.
In het gezamenlijke ouderpanel zitten:
Noorderschool: Marian Fix, Henk van Nieuwenhoven, Marjan Rodermond, Hillie
Braamskamp
Zuiderbasisschool:
Carien Wever, Jose Rijkaart, Diny Smit, Margreet Smit en Harm Vonk
Heeft u zaken die u wilt bespreken dan kunt u dit aangeven bij bovenstaande personen
of via een mail bij Lida.
Onderwerpen die o.a. besproken worden:


Hallo Wereld

Belangrijk Oud papier
Graag de opgaveformulieren (Zuiderbasisschool en Noorderschool) voor 19 oktober
inleveren. Alvast bedankt voor de moeite.
De ouders die aanstaande aan de beurt zijn voor het ophalen van het oud papier willen
we alvast hartelijk bedanken voor hun inzet.

Oproep overblijfouders
Op de Noorderschool hebben we dringend ouders nodig die willen helpen bij de
Tussenschoolse Opvang. Graag melden bij lida.schaapgroen@gmail.com.
Modder
Maandagmorgen 8 oktober hebben de kleuters enorm genoten van een voorstelling in de
Burght te Vollenhove.

De voorstelling heette Modder en ging over een meneer een mevrouw die in een klein
huisje woonden. Het huisje stond vol met allerlei spullen die ze geregeld schoonmaakten
omdat ze bang waren om vies te worden.
Zo’n krap huisje was dan wel heel knus en gezellig, maar als je wou dansen bleek dit wel
heel lastig. Soms stonden ze op het punt om even naar buiten te gaan, bijv. om
boodschappen te doen, maar dit durfden ze niet omdat er modder voor hun huis lag en
ze niet vies wilden worden. Vies worden leek ze namelijk verschrikkelijk. Uiteindelijk
bleek modder ook maar gewoon zand en water te zijn en ging er een (buiten)wereld voor
ze open.
Annelies, Manon, Bianca, Reinoud, Yvonne en Renske: bedankt dat jullie ons hiernaartoe
begeleid hebben!

Ingekomen post

Zwembad Vollenhove

Belangrijke data:

12-10-2018: Afsluiting Kinderboekenweek
12-10-2018: Techniek Tastbaar RSG Tromp Meesters groep 7/8
13-10-2018: Oud papier Noorderschool en Zuiderbasisschool
15-10-2018: Cathy en Lida afwezig i.v.m. studiedag Inspectie

16-10-2018: Ouderpanel Noorderschool en Zuiderbasisschool (19.30)
Zuiderbasisschool)
20-10-2018 t/m 28-10-2018 Herfstvakantie
31-10-2018: Middag Viering 10-jarig bestaan Stichting Op Kop voor alle
werknemers
06-11-2018: Viering 10-jarig bestaan Stichting Op Kop voor alle kinderen
02-11-2018: Fietscontrole beide scholen ochtend
08-11-2018: Gezamenlijke MR-vergadering
09-11-2018: Nationaal schoolontbijt beide scholen
12-11-2018: de week tussentijdse gesprekken alle ouders en op beide scholen
21-11-2018: Alle leerlingen vrij. Kanjertraining voor medewerkers school, BSO
en Peuterwerk
28-11-2018: Voorlichting Voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7/8
voor beide scholen op de Zuiderbasisschool.

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.

