Nieuwsbrief d.d.04-03-2020
De volgende nieuwsbrief krijgt u op 18-03-2020
Thialf

Nog een weekje, op 12 maart, gaan we met 192 kinderen, heel veel ouders,
schaatstrainers, leerkrachten en mensen van de schaatsvereniging naar Thialf!
Daar hebben we heel veel zin in! Morgen is de laatste vergadering om de puntjes
op de i te zetten. Wat geweldig dat we dit in goede samenwerking met de school
als middelpunt, de schaatsvereniging, schaatstrainers, ouders en teamleden
kunnen organiseren voor de kinderen van Giethoorn. Nadere informatie volgt in
de volgende nieuwsbrief.
Oud papier
Met veel dank aan alle mensen die zich in de maand maart weer inzetten voor het
ophalen van het oud papier.
Skateboarden
De kinderen van groep 7/8 van beide scholen hebben erg genoten van het
skateboarden tijdens de gymlessen in het Kulturhus.
Koningsspelen
Op 17 april doen we weer mee met de Koningsspelen. De commissie is druk met
de voorbereidingen. Via Parnassys heeft u een mail ontvangen. Nadere informatie
volgt.

Luizencontrole
Gelukkig was er geen enkele luis actief op beide scholen. De ouders die deze klus
weer geklaard hebben willen we heel hartelijk bedanken.
Ik ben welkom
De week van 16 maart is de week van het openbaar onderwijs.

In de weken voorafgaande aan deze week zijn alle kinderen (ook op
BSO/peuterwerk) bezig met het project Kunstweken binnen het creatief circuit.
Elke groep houdt zich bezig met een kunstenaar. (Picasso, van Gogh, Matisse
etc.). Op dinsdag 17 maart is er om 17.00 een tentoonstelling van de
gemaakte kunstwerken in beide scholen. U bent samen met broertjes, zusjes,
grootouders en andere belangstellenden van harte welkom. Heeft u peuters in uw
omgeving, wilt u deze ouders dan hiervan op de hoogte stellen? Alvast bedankt
voor de moeite.
Tennis
Al een paar jaar mogen de kinderen van groep 1 t/m 6 van basisscholen Giethoorn
in maart een tennisles volgen. Dat vinden ze erg leuk! Op 19 maart gaan de

kinderen van de Noorderschool naar de tennisbaan. Voor de kinderen van de
Zuiderschool is dit op 26 maart. We willen de tennisvereniging en de
tennistrainers alvast bedanken voor de prettige samenwerking.

Bezoek moskee in het kader van Hallo Wereld
Groep 7/8 is op woensdag 26-02 naar de moskee Tuba in Steenwijk geweest.
Eenmaal in de moskee moesten we onze schoenen uittrekken, maar onze sokken
aanhouden. Wanneer mensen naar de moskee gaan is er ook nog een reiniging,
maar wij hoefden dat niet. Er waren twee personen die ons gingen vertellen wat
ze daar doen. Eerst gingen ze vertellen over de inrichting van de moskee en
daarna werd er verteld over de moskee in Mekka. Toen ging de imam het gebed
voorlezen. Je zou denken voorlezen, maar het leek toch meer op zingen. Na het
voorlezen ging hij vertellen over het Arabische alfabet. Daar had hij zelf ook
moeite mee, maar hij is aan het oefenen. Daarna mochten we zelf nog vragen
stellen.
Onze mening:
•

Het viel ons op dat de kleur blauw veel voorkomt in de moskee.

•
•

We vroegen ons af waar de reiniging voor was.
We wilden weten waarvoor de torentjes binnenin de gebedszaal voor
waren.

Op al onze vragen hebben we antwoord gekregen en we vonden het best
interessant.
Lieke en Maartje groep 8 Zuiderschool

Social Schools:
Communicatie tussen school en ouders, verzorgers vinden wij erg belangrijk.
Daarom maken we gebruik van Social Schools 3.0 om u via de app. email en/of

pusberichten direct en betrouwbaar te bereiken. Vanaf nu kunt u ook van de
teamleden van de Noorderschool berichten verwachten van vooral activiteiten,
vieringen verwachten. (B.v. Thialf, Koningsspelen, Pasen, kunstproject etc.)
Nieuwe stagiaire

Beste ouder/verzorger van,
Mijn naam is Anouk Kuiper. Ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Steenwijk. Ik kom
vanaf 10 februari elke maandag in groep 3 en 4 stagelopen.
Ik ben eind januari begonnen met de opleiding onderwijsassistente. Deze
opleiding volg ik op het Deltion College in Zwolle. Ik mag hier tot de
zomervakantie stagelopen. In week 23 heb ik een stageweek, dit houdt in dat ik
deze week elke dag aanwezig ben.
Ik heb erg zin om hier mijn stage te mogen starten en te mogen leren. Als u
vragen heeft mag u mij na schooltijd altijd aanspreken.
Met vriendelijke groet, Anouk Kuiper

Maandag 2 maart zijn de groepen 3 en 4 van de Noorderschool naar de
voorstelling Eureka! in Vollenhove geweest. Het stuk werd gespeeld door 2
acteurs. Hierbij gebruikten ze ook 2 handpoppen.
Eén daarvan was Eureka, de dochter van de uitvinder. De uitvinder gebruikte zijn
handige uitvindingen om zijn dochter te beschermen tegen de boze buitenwereld,
zoals een op-blaas-regenjas en goede-weg-schoenen. Eigenlijk wil Eureka heel
graag vliegen…
De andere handpop was Mo, het vriendje van Kaatje, zoals Eureka eigenlijk
genoemd werd. Samen gaan ze een eigen fladder-raket maken en uiteindelijk lukt
dat ook!
De kinderen hebben genoten van de voorstelling en we willen de ouders die
gereden hebben hartelijk bedanken!
Voorleeswedstrijd

Jade (groep 8 Noorderschool) heeft de eerste ronde van Steenwijkerland
gewonnen. Vanmiddag doet ze mee aan de volgende ronde in Zwolle. We wensen
haar heel succes en veel plezier toe!
Ingekomen berichten:
Bijgevoegd

Belangrijke data:

09-03-2020: Bezoek moskee groep 7/8 Noorderschool
12-03-2020: Bezoek Thialf groep 1 t/m 8 Noorderschool en Zuiderschool
16-03-2020: Week van het openbaar onderwijs “Ik ben welkom”
17-03-3020: 17.00 tentoonstelling beide scholen, Kunstweken
18-03-2020: De kleuters van beide scholen zijn vrij. Studiedag Hannie en
Grieteke in Zwolle (Regionale onderbouwdag)
19-03-2020: Kangoeroewedstrijd
Tennisles op sportpark groep 1 t/m 6 (Noord)
20-03-2020: Mooi schoon Rova groep 7 (Noord) groep 7/8 (Zuid)
25-03-2020: Grote Rekendag
31-03-2020: Theoretisch verkeersexamen groep 7
01-04-2020: Schoolvoetbal jongens
08-04-2020: Schoolvoetbal meisjes
09-04-2020: Paasactiviteit
10-04-2020: Goede vrijdag alle leerlingen vrijdag
13-04-2020: Tweede Paasdag alle leerlingen vrij
14,15 en 16 april: Cito eindtoets groep 8.
23-04-2020: Praktisch verkeersexamen groep 7
17-04-2020: Koningsspelen, alle leerlingen om 12.00 vrij.
20-04-2020: Deze week tussentijdse gesprekken
25-04-2020 t/m 10-05-2020 Meivakantie
11-05-2020: Schoolfotograaf (Dit is direct na de meivakantie!!)
19-05-2020: Feestelijke ouderavond in de Meenthe (Noorderschool)

0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
lida.andriol@stichtingopkop.nl
0521-475297
06-28143472
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.

