
 

Nieuwsbrief d.d. 28-11-2018 

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

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

Voorstelling Sinterklaas 

 

Groep 3 t/m 6 heeft genoten van een hele leuke Sinterklaasvoorstelling in De Meenthe. 

Groep 7/8 had tegelijkertijd een mooie film in het Vestzaktheater van de Meenthe. We 

willen alle ouders die voor het vervoer hebben gezorgd heel hartelijk bedanken! 

 

Sinterklaasfeest 

Wat hebben de kinderen van groep 1 t/m 4 weer genoten van een gezellige 

Sinterklaasmorgen, dankzij een lieve Sinterklaas en hele, grappige Pieten. De kinderen 

uit groep 5 t/m 8 hadden prachtige surprises en gedichten gemaakt. Kortom weer een 

zeer geslaagd feest! We willen iedereen weer heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage 

en inzet! 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/
https://hsn-scholen.nl/wp-content/uploads/2016/11/Sinterklaas.jpg


 

 

Kerst 

 

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

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

 

Oudermiddag plusklas  

 

Volgende week woensdagmiddag organiseren alle plusklassen van Stichting Op 

Kop een oudermiddag in het Kulturhus. Op deze middag wordt de nieuwe naam en 

het nieuwe logo gepresenteerd. Alle plusklassen hebben gewerkt over het 

thema Griekenland. De kinderen van de Gieterse plusklas hebben stopmotionfilms 

gemaakt over het thema. 

De middag start om 14.00 uur in het Kulturhus 
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KINDERKLEDING INZAMELACTIE VOEDSELBANK 

 

In het kader van de kerstgedachte willen wij dit jaar bij de BSO  

stilstaan bij de kinderen in Nederland die het minder hebben.  

Kinderkleding, schoeisel, jassen etc. mogen  

ingeleverd worden bij de BSO. Wij dragen er zorg  voor dat deze kleding  

wordt ingeleverd bij de Voedselbank. Daar worden speciale  

kerstpakketten gemaakt met levensmiddelen en kleding. 

 

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). 

 

Doet u ook mee met deze actie? 

 

Alvast bedankt! Team BSO, Felicia, Joke, Lida 

 

 

 

Nieuws uit de MR 

In de MR van de Zuiderbasisschool komt voor het nieuwe schooljaar een 

vacature. 

José van der Mannen, nu voorzitter MR, neemt met ingang van het nieuwe 

schooljaar afscheid van de MR. 

De MR heeft een belangrijke rol in het kader van de fusieschool en daarom zijn 

we nu al op zoek naar een nieuw lid, die eventueel dit schooljaar al enkele keren 

kan meedraaien als toehoorder bij de MR-vergaderingen. Dit mede om goed te 

kunnen aansluiten in het proces dat nu meer vorm begint te krijgen. 

 

Heeft u interesse voor deze vacature en wilt u zich kandideren, dan kunt u een 

mail sturen voor 21 januari 2019 naar Mirjam Huizeling (secretaris MR): 

mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl 

Bent u benieuwd wat er van u verwacht wordt of heeft u andere vragen dan kunt 

u contact opnemen met José van der Mannen: j.vandermannen@gmail.com of 

Gerard Oord: g.oord@live.nl 

 

 

mailto:g.oord@live.nl


 

 

 

Boekenactie 

 

Onze klassenbibliotheek is weer goed gevuld met een flinke stapel nieuwe 

boeken. Zo kunnen we heerlijk lezen in nieuwe boeken en hebben we ook weer een 

aantal boeken waarin we samen kunnen lezen. We willen de ouders die hebben 

geholpen met het sparen voor de boeken en het kaften van de boeken hartelijk 

bedanken.  

 

 

 

 
Ingekomen stukken 

Zie Mathilda (bibliotheek) bijgevoegd. 

Belangrijke data: 

 

06-12-2018: Ouderpanel 2 op de Zuiderbasisschool om 19.30 

07-12-2018: Oud papier 

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 

11-01-2019: Oud papier 

21-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

28-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

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


30-01-2019: MR-vergadering 

 

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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