
 

Nieuwsbrief d.d.30-09-2020 

 

 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de herfstvakantie. Wat gaat de tijd snel. We 
wensen iedereen een hele, fijne herfstvakantie toe! 

Kinderboekenweek Zuiderschool 

 

  

 

 



Kinderboekenweek Zuiderschool 

Vanmorgen is de Kinderboekenweek met het thema "En toen...." van start gegaan. 
In de hal staat een tafel met mooie, nieuwe boeken passend bij het thema. Bij 
meester Roel in de klas stond vanmorgen ineens een tijdmachine. De kinderen van 
groep 8 kwamen uit die tijdmachine en lazen hun eigen verhaal voor. Uit de 
tijdmachine kwamen een Romein, een cowboy, een soldaat uit de Tweede 
Wereldoorlog, een heks, een Viking en een opa, die leerkracht was geweest. Ze 
waren heel mooi verkleed en ze deden het erg goed. Daarna hebben we met alle 
kinderen de dans en het lied van de Kinderboekenweek gezien en gehoord en 
geoefend. Tot de herfstvakantie vinden de volgende activiteiten plaats: 
voorleesrondes voor de groepen 4 t/m 8, de voorleeswedstrijd, Oudhollandse 
spelletjes, de kinderboekenruilbeurs en in de groepen natuurlijk veel andere, 
leuke activiteiten. Hallo Wereld en het creatief circuit staan ook in het teken 
van het thema van de Kinderboekenweek.  

Kinderboekenweek Noorderschool 

Vandaag is de Kinderboekenweek begonnen. 
De hal is aangekleed in het thema "En Toen." 
Er staan verschillende dingen die te maken hebben met de verschillende 
tijdvlakken uit onze geschiedenis. 
Veel kinderen hebben al vol verbazing gekeken naar het (echte?) dinosaurus bot 
en het mysterieuze kleien potje met de gaatjes... 
 
In de klassen wordt er veel voorgelezen. Juf Yvette is met haar klas aan het 
"Boeken-speed-daten" geslagen. Juf Hannie gaat binnenkort schatgraven in de 
zandbak en op vrijdag gaat juf Mathilde een poppentheatervoorstelling geven op 
school over de prehistorie. 
 
En dit is nog maar een kleine greep uit de activiteiten... 
Maandag is er ook nog een kinderboekenruilbeurs, een voorleeswedstrijd komt er 
ook nog... 
Echt te veel om op te noemen. 
 
Ook het creatief circuit staat in het thema "En Toen".  
Een groep schrijft een verhaal met drama. 
Een groep maakt voertuigen en of gebouwen uit de toekomst. 
Een groep maakt vliegende schotels. 
 
Kortom, de week is bijna te kort om alle activiteiten erin te krijgen! 
 



 

 

 

 

Oudergesprekken in de week van 5 oktober 

Vorige week kon u zich inschrijven voor de oudergesprekken in de week van 5 
oktober via social schools. We hopen natuurlijk dat iedereen dit gedaan heeft. 
Door Corona hebben we elkaar gedurende lange tijd niet fysiek gesproken over 
uw kinderen. 

Na de persconferentie van gisteravond hebben we besloten dat er 1 ouder bij 
het gesprek aanwezig kan zijn. Mocht dit problemen geven, graag contact 
opnemen met de desbetreffende leerkracht.  

Via social schools krijgt u verdere informatie over de organisatie van de 
gesprekken. (Ingang, looproute, zitplaats). Dit ter bescherming van de ouders en 
de leerkracht. 

 

 



Oud papier 

Vorige week heeft u informatie en het opgaveformulier voor het oud papier 
meegekregen. Vanaf 01-01-2021 wordt het oud papier gezamenlijk georganiseerd 
door de Noorder- en de Zuiderschool. Wilt u het a.u.b. deze week inleveren? Dan 
kan er een nieuwe indeling gemaakt worden en kunt u daar in de planning rekening 
mee houden. Alvast bedankt voor de moeite. 

Afwezigheid Grieteke 

Grieteke is voor onbepaalde tijd niet aanwezig in groep 1/2. We wensen haar 
beterschap en een goed herstel toe! 

Wilt u haar een kaartje sturen dan kan dat naar Binnenpad 40, 8355 BS 
Giethoorn. 

 

 

Welkom in oktober op de Noorderschool: 

Harmiek van Buiten 

Welkom in oktober op de Zuiderschool 

Mart Doze, Philou Maat, Morris Le Clerq 

We wensen ze samen met hun ouders een hele, fijne tijd op de Noorder- en de 
Zuiderschool toe. 

Afscheid 

Demien Karremans (Zuiderschool) gaat vanaf maandag 28 september naar het 
Ravelijn in Steenwijk. We wensen hem heel veel succes en plezier toe op zijn 
nieuwe school. 

De OR van de Zuiderschool zoekt nieuwe leden, 

Door het vertrek van Linda is de oudervereniging op zoek naar nieuwe leden. De 
oudervereniging (OR) houdt zich bezig met de activiteiten voor de kinderen. In de 
corona tijd zijn we zoekende naar activiteiten die wel kunnen. Heb jij hier ideeën 



over en wil je die met de OR gezamenlijk tot uitvoer brengen? Dan horen we het 
graag van je. Of wil je de helpende hand bieden tijdens een van de activiteiten die 
we organiseren (Nationaal schoolontbijt, Sinterklaas, Kerst, en veel meer) of helpen 
bij de coördinatie van het oud papier? Ook dan ben je van harte welkom! 

Linda, heel erg bedankt voor je periode bij de oudervereniging! 

Rabo clubsupport - Stemmen vanaf 5 oktober 

 

 

De Zuiderbasisschool en de Noorderschool hebben zich aangemeld voor de RABO-
clubsupport. Ook dit jaar is ons doel goedgekeurd! Dit jaar zetten we in op een 
Pannakooi voor ons nieuwe schoolplein! 

We vragen je om te stemmen op zowel de Noorderschool als de Zuiderbasisschool. 
Je kan max. 2 stemmen op 1 vereniging uitbrengen. 

Stap 1 Ben ik lid van de Rabobank? 

Als je een rekening hebt bij de Rabobank kun je lid worden. Je kan via de website 
van de Rabobank https://www.rabobank.nl/particulieren/leden/lid-
worden/ aanmelden om lid te worden. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten 
verbonden. 



Door in te loggen in de Rabobank app of via de website en via ‘Zelf regelen’ en 
vervolgens ‘Mijn Lidmaatschap’ kan je klikken op Rabo Club Support. Hier kun je zien 
of je lid bent van de Rabobank. 

Stap 2 Stemmen!       Van 5 tot en met 25 oktober 2020 

Stemmen gaat via de Rabobank app of door in te loggen op de website van de 
Rabobank. Hiervoor is geen stemcode nodig. Stemmen kan van 5 t/m 25 oktober 
2020. 

Als lid van de Rabobank krijg je 5 stemmen die je mag geven aan verschillende 
verenigingen. Je mag maximaal 2 stemmen uitbrengen op 1 vereniging. De 
Noorderschool en de Zuiderbasisschool doen allebei mee. Je mag dus 2 stemmen aan 
de Zuiderbasisschool geven en 2 stemmen aan de Noorderschool. 

En deel de actie met zoveel mogelijk andere mensen, elke stem telt. 

Alvast bedankt, 

namens de Ouderraad van de Zuiderbasisschool en de Noorderschool 

De kinderen krijgen vrijdag nog een flyer mee! 

Ouderpanel 

Het ouderpanel is verzet naar 3 november. 

 

 

 

  

Hoe overleef ik groepsdruk? 

De bovenbouw van beide scholen hebben een les over groepsdruk gehad. Dit werd 
georganiseerd door Bureau Halt. De kinderen en de leerkrachten hebben dit als 
heel goed ervaren. In de aanloop naar het VO ook erg belangrijk. 

 

 

 

 



Voorstellen stagiaires 

Hallo Allemaal, 

Mijn naam is Gerben Booij, ik ben 24 jaar oud en kom uit het 
mooie Zwartsluis! Hier woon ik nog thuis samen met mijn ouders 
een oudere broer, een jonger broertje en onze hond Cooper. Op 
dit moment volg ik een deeltijdopleiding aan de Hogeschool KPZ en 
zit inmiddels in het tweede leerjaar. Naast mijn studie werk ik 
nog vier dagen als Onderwijsassistent op een school in Kuinre. 

In mijn vrije tijd vind ik het leuk om piano en trompet te spelen, 
maar ik vind het ook leuk om te gamen (Niemand verslaat mij met 
Mario Kart! J). Verder vind ik het leuk om films en series te 
kijken. 

Mijn favoriete films zijn de ‘The Lord of the Rings’. 

Ik heb er zin in om jullie les te geven! 

Groetjes!  

Hallo ouders en verzorgers, 

Ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Matthijs Talen. Ik ben 20 jaar en woon in 
Meppel. Dit jaar ga ik stagelopen op de Zuiderbasisschool. Ik zit in het 2e leerjaar van 
de KPZ in Zwolle. Het 1e halfjaar ben ik meestal op maandag te vinden in groep 5/6. In 
het 2e gedeelte van het jaar ga ik naar groep 1/2. Buiten de schooltijden om ben ik veel 
bezig met sporten, voornamelijk volleybal.  Ik hoop op een leuk en leerzaam schooljaar. 
Ik heb er zin in!! 

Met vriendelijke groet,  

Matthijs Talen 

 



Hallo allemaal!  
Mijn naam is Geri Lassche. 
Ik ben 18 jaar oud en woon in Sint-Jansklooster.               
Op dit moment zit ik in mijn eerste jaar pabo op de KPZ.  
Het eerste half jaar loop ik stage in groep 3/4 op de Zuiderbasisschool.  
Voorlopig ben ik er elke maandag en soms ben ik er een hele week.  
Ik merk nu al dat de sfeer op school en in mijn klas erg gezellig is,  
dus ik hoop er een leuk jaar van te kunnen maken!  

  
 
Vanaf volgende week vrijdag loopt Kimberley Bruinenberg stage in groep 1/2 op 
de Noorderschool. In de volgende nieuwsbrief stelt ze zich voor. 
 
Dag van de leraar 5 oktober 2020 

 

Aanstaande maandag zetten we de medewerkers van school in het zonnetje. Dat 
hebben ze dik verdiend gezien de intensieve tijd waarin we leven m.b.t. Corona. 

Alle medewerkers van school, ontzettend bedankt voor jullie enorme inzet! Met 
dank aan op Kop voor de lekkere attentie!  

 



 
Scala Centrum voor de Kunsten organiseert nieuwe korte 
muziekoriëntatiecursussen voor kinderen in Steenwijk. 
 
Bij Scala Centrum voor de Kunsten in Kindcentrum Bernhard in Steenwijk kunnen 
kinderen meedoen aan 6 leuke muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om 
zelf en samen met anderen muziek te maken. 
Jammen, samen muziek maken 
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte band spelen ze bekende, 
eenvoudige popliedjes. Hiervoor hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met 
het bespelen van een muziekinstrument. Start 27 oktober 2020, op dinsdag van 
16.00 tot 17.00 uur. Meedoen kost € 45,-.  
Ontdek jouw wereld van muziek 
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis met muziekinstrumenten en hun 
eigenschappen. Ze gaan zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en 
laag, snel en langzaam, hard en zacht. Start 29 oktober 2020, op donderdag van 
15.15 tot 16.00 uur. Meedoen kost € 45,-.  
Kleutermuziek 
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten bespelen, zingen en bewegen 
op muziek. Bekende én nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale 
spelletjes. Start 9 maart 2021, op dinsdag van 14.45 tot 15.30 uur. Meedoen 
kost € 39,-.   
Peutermuziek 
Kinderen van 2,5 tot 4 jaar gaan samen met een ouder, oppas of enthousiaste 
oma of opa op muzikale ontdekkingsreis. Ze doen leuke spelletjes en maken 
kennis met instrumenten. De liedjes gaan over thema’s die aansluiten bij hun 
belevingswereld. Ook bewegen op muziek speelt een belangrijke rol. Start 9 
maart 2021, op dinsdag van 14.00 tot 14.45 uur. Meedoen kost € 39,-.  
 
info@ontdekscala.nl 
  
Met muzikale groet, 
Idaline van den Hoek 
 
 
 

 



 
30-09-2020: Start Kinderboekenweek 
05-10-2020: Oudergesprekken, Dag van de leraar. 
10-10-2020 t/m 18-10-2020: Herfstvakantie 
10-10-2020: Oud Papier 
23-10-2020: alle leerlingen vrij, studiedag medewerkers leestraject. (Technisch 
lezen en begrijpend lezen) 
 
Zie voor verdere data de planner in social schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


