Nieuwsbrief d.d. 04-07-2018
Wilt u de nieuwsbrief overzichtelijk en duidelijk lezen, kijk dan op de website van de
scholen. De nieuwsbrief wordt iedere woensdag verzonden.
Door omstandigheden is de nieuwsbrief deze week op vrijdag verzonden. Volgende week
is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar.

De tijd vliegt. Nog twee weken en dan is het zomervakantie! Natuurlijk kijken we daar
naar uit, maar er is nog veel werk te verzetten en er zijn nog een aantal afsluitende
activiteiten.
9 juli: Alle leerlingen vrij: Medewerkers school bespreken de analyse van de resultaten
van de midden- en eindtoetsen. Wat gaat goed en wat moet in schooljaar 2018-2019
beter zowel op groepsniveau als leerlingniveau. Ook wordt de overdracht naar een
andere groep besproken, zodat de leerkracht van de nieuwe groep goed geïnformeerd
kan starten.
Deze week ook rapportgesprekken voor de groepen 1 t/m 7
12 juli (Noorderschool): We nemen afscheid van Petra van Vliet. Ze heeft heel veel
jaren HVO gegeven op de Noorderschool. WE willen haar heel hartelijk bedanken voor
haarprima inzet!
17 juli: feestelijke ouderavond Zuiderschool
18 juli: afscheid groep 8 Noorderschool
19 juli: Zomerfeest (juffendag) en afscheid groep 8 Zuiderschool
20 juli: Zomerfeest Noorderschool
Alle leerlingen middag vrij en zomervakantie!

Belangrijk:
We hebben een nieuwe website: www.basisscholengiethoorn.nl ! De moeite waard om een
kijkje te nemen. Het ziet er mooi, goed en heel vrolijk uit. Er is al heel veel gevuld. De
ontbrekende zaken komen z.s.m. Margriet Verboom heeft de website gevuld en het
beheer hoort ook bij haar taak. Met veel dank voor haar grote inzet hiervoor.
De nieuwsbrief kan niet meer via de website. Deze wordt via Parnassys verzonden en
vervolgens op de website gezet. Belangstellenden kunnen de nieuwsbrief op de website
lezen.
De gegevens die u ingevuld heeft m.b.t. veiligheid (privacy) zijn bijna verwerkt. Een hele
klus, omdat ook veel persoonlijke gegevens m.b.t. emailadressen, telefoonnummers niet
meer up to date waren. Wij doen ons best om vanuit school alles zo goed mogelijk en zo
veilig mogelijk te regelen. Het is uw verantwoordelijkheid om bij wijzigingen dit direct
door te geven aan school. Op deze manier kunnen we goed met elkaar communiceren. De
mail vanuit Parnassys wordt niet alleen gebruikt voor de nieuwsbrief, maar ook voor
andere belangrijke mededelingen.
Hallo Wereld

Tijdens de evaluatievergadering van afgelopen woensdag hebben we samen met de
docenten HVO, GVO een planning gemaakt, de thema’s vastgesteld voor schooljaar
2018-2019. De thema ’s komen vanuit de Kanjertraining. Het eerste thema is: Ik, Jij, wij
(samen). We starten hiermee in de week van 17 september. Hier wordt natuurlijk de
nodige aandacht aan besteed. Nadere informatie volgt. Op de Noorderschool worden de
lessen op maandagmorgen gegeven door Astrid van Waard (GVO) en Corina Hoekstra
(HVO). Op de Zuiderschool worden de lessen op woensdagochtend gegeven door Astrid
van Waard (GVO) en Hennie Vis (HVO). De lessen worden gegeven voor de groepen 1 t/m
8.
Uw oudste kind heeft gisteren (Noord) en vandaag (Zuid) een brief met een flyer
meegekregen. De lessen zijn op vrijwillige basis. We hebben uw toestemming hiervoor
nodig. WE hopen natuurlijk van harte dat alle kinderen hieraan deelnemen, omdat het

voor ons de basis is voor een veilig en goed pedagogisch klimaat, waar we in alle
geledingen respect voor elkaar hebben. Een maatschappij in het klein.
Hebt u vragen hierover, dan bent u van harte welkom om dit te bespreken.
Wilt u het a.u.b. voor 18 juli inleveren? Alvast bedankt voor de moeite.
Luizen
WE hebben een melding. Wilt u a.u.b. alert zijn en blijven ook in de zomervakantie
steekt het vaak de kop op.

Groep 3 t/m 6 van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool hebben een super
schoolreis gehad naar Avonturenpark Hellendoorn gehad. Het weer was super en de
attracties lekker spannend. Waterbanen, achtbanen en de zweefmolen... kriebels in
de buik.
Het was heel gezellig in de gemengde groepjes door het park te lopen. En te zwaaien
naar bekenden uit Giethoorn!
Groep 1/2 van de Noorderschool hebben het heel erg fijn gehad in Havelte en groep
1/2 heeft erg genoten Van de Naturij in Drachten.
De peuters gingen naar de kinderboerderij op Thij en wat hebben ze daar heerlijk
gespeeld!
Alle schoolreizen zijn hiermee achter de rug en prima verlopen.
We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor vervoer, begeleiding en andere
hand- en spandiensten. De kinderen hebben genoten en zullen hier later met veel
plezier aan terugdenken.
Bericht van de TSO

Alle overblijfkrachten zijn druk aan het sparen om nieuwe picknickkleden voor de
overblijf aan te schaffen welke bij de Spar verkrijgbaar zijn met spaarzegels en een
beetje bijbetaling.
Maar nu komen wij wat zegels te kort, daarom willen wij vragen dat als u nog zegels of
spaarkaartboekjes over hebt wilt u die dan doneren aan de TSO zodat we genoeg kleden
kunnen aanschaffen.
De zegels of boekjes kunt aan 1 van de overblijfkrachten geven of in de TSO brievenbus
doen bij de voordeur van school.
De actie loopt nog tot 11 juli.
Alvast bedankt.
TSO Team Noorderschool
Vo

Volgende w

Belangrijke data:
09-07-2018: Studiedag (Analyse resultaten) alle leerlingen vrij
09-07-2018: Deze week zijn de rapportgesprekken
Laatste week Zuiderbasisschool
17-07-2018: Feestelijke ouderavond Zuiderbasisschool
18-07-2018: om 9.30 naar school
19-07-2018: afscheid groep 8 Zuiderbasisschool (Groep 8 vrijdag 18 juli vrij!)
19-07-2018: Zomerfeest Zuiderbasisschool
Laatste week Noorderschool
18-07-2018: Afscheid groep 8 Noorderschool
19-07-2018: Groep 8 is vrij!
20-07-2018: Zomerfeest Noorderschool

20-07-2018: middag vrij en…… zomervakantie
Telefonische bereikbaarheid Lida
0521-475297
06-28143472
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
directie@zuiderschool.nl
directie@noorderschool.nl
lida.andriol@stichtingopkop.nl
cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

