
 

Nieuwsbrief d.d. 06-02-2019 

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

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

Oud papier 

Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. We willen iedereen die zich 

deze zaterdag inzet, bedanken voor hun inzet. 

Voorleeswedstrijd 

Tijdens de Kinderboekenweek vond de voorleeswedstrijd op beide scholen plaats. Fenna 

Gorte (Noorderschool) en Tessa Smit (Zuiderbasisschool) werden de voorleeskampioen 

op de scholen. Op woensdag 13 februari gaan ze opnieuw hun verhaal voorlezen, samen 

met kampioenen van andere scholen. We wensen ze heel veel succes toe!  

Afscheid 

Sandra en Marianne (Peuterwerk Tinten), nemen volgende week afscheid. Ze gaan 

werken op een andere locatie. We willen ze heel hartelijk bedanken voor hun 

betrokkenheid en grote inzet voor de peuters van Giethoorn, gedurende vele jaren.  We 

wensen ze succes en alle goeds! 

Lida Schaap, Felicia Schepers, Astrid de Wit en Bianca Boers zijn na de 

voorjaarsvakantie werkzaam bij peuterwerk Tinten. Lida en Felicia blijven ook werkzaam 

op de BSO.  

Typen 

Een flinke groep kinderen uit de bovenbouw van beide scholen moet volgende week type-

examen doen. We wensen ze heel veel succes! 

Voortgezet onderwijs 

Op beide scholen hebben de kinderen van groep 8 samen met hun ouders een gesprek 

over de definitieve keuze voor het voortgezet onderwijs. In de afgelopen weken hebben 

ze rondgekeken in het voortgezet onderwijs.  

Staking 15 maart 

De Algemene Onderwijsbond (AOb) organiseert samen met vakbond FNV 

Onderwijs en Onderzoek op 15 maart een nationale staking in het basis-, 

middelbaar en hoger onderwijs. Volgens AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen is 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


"de stakingsbereidheid onder de leden hoog". In een interview met de Volkskrant 

vertelt ze over de problemen in het onderwijs. "De werkdruk is in alle sectoren 

te hoog. Op basis- en middelbare scholen en in het mbo zie je de lerarentekorten 

oplopen."  

De afgelopen twee jaar werd er meerdere keren gestaakt in het basisonderwijs 

voor verlaging van de werkdruk, een hoger salaris en het lerarentekort. 

Het lerarentekort is een groot landelijk probleem. De afgelopen maanden hebben 

we ook op onze meerdere malen geen inval kunnen krijgen en hebben we door de 

inzet van collega ’s die in deeltijd werken, Cathy (IB) die veel opgevangen heeft 

etc. nog geen groepen naar huis hoeven sturen, maar ook bij ons zal dit gaan 

gebeuren. Voor een directeur is het iedere keer weer een uitdaging om creatieve 

oplossingen te bedenken. Stichting op Kop doet er net als andere stichtingen en 

opleidingen van alles aan, maar als er haast geen leerkrachten zijn, wordt de 

spoeling dun. 

Van de medewerkers (Noorderschool en Zuiderbasisschool) die op vrijdag 

werkzaam zijn heeft 3/4 deel aangegeven te gaan staken op 15 maart. Degene 

die niet werkzaam zijn op vrijdag ondersteunen de staking. 

Op 15 maart zijn de Noorderschool en de Zuiderbasisschool dus gesloten. 

 

 

 

Welkom in februari: 

Mika Vis wordt in februari 4 jaar en gaat naar groep 1. We wensen hem samen met zijn 

ouders een hele, fijne tijd op de Zuiderbasisschool toe. 

 

 

 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/van-kleuterschool-tot-universiteit-het-hele-onderwijs-staakt-op-15-maart~b9caf8f6/


Voorleesdag Zuiderbasisschool Giethoorn  

 

 
De afgelopen week stond in het thema van de voorleesdagen. Op de 

Zuiderbasisschool in Giethoorn kwamen een brandweerman, een politieagent, een 

wethouder en verpleegkundige de groepen 1 tot en met 4 voorlezen. In 4 groepen 

mochten de kinderen bij de voorlezers komen. Hier werden ze voorgelezen, 

mochten ze vragen stellen en was er een kleine opdracht.  

Bij brandweerman Casper mochten sommigen zelfs even een echte 

brandweerhelm opzetten. Na het voorlezen werden natuurlijk vragen gesteld en 

kon er gekleurd worden.  

Een veel gestelde vraag aan Peter de politieagent was natuurlijk of hij al veel 

boeven had gevangen. Politieagent Peter vertelde dat hij al 15 jaar politieagent 

is. En ja, hij heeft weleens een boef gevangen. Maar hij helpt ook als iemand hulp 

nodig is. Als je hulp nodig bent bel je met de alarmcentrale en via de portofoon 

krijgt de politie dan de vraag om te komen en je te helpen. De politie rijdt niet 

alleen in een auto, maar misschien kom je hem ook tegen in de boot, of zie je hem 

overvliegen in een helikopter.  

Bij wethouder Tiny Bijl hebben de kinderen gekeken naar een filmpje over een 

burgemeester. Wat doet een burgemeester nou eigenlijk? in het filmpje konden 

de kinderen dat mooi zien.  

Bij verpleegster Jenny mochten de kinderen na het lezen een stethoscoop 

maken. Deze hebben ze allemaal mee naar huis genomen.  

De kinderen hebben genoten van het voorlezen. We bedanken de voorlezers, Tiny 

Bijl, wethouder gemeente Steenwijkerland, Peter van Brussel politieagent, 

Casper Kollen brandweerman en Jenny Bijkerk verpleegster dat ze hier tijd voor 

vrij wilden maken.  

De ouderraad willen we heel hartelijk bedanken voor hun ondersteuning hierbij. 

 
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.  
OM die reden heeft de MR een oproep gedaan om deze vacature in te vullen. Carien 

Wever, moeder van Loid (groep 3) en Niam (bijna groep 1) Damhuis, heeft zich 



aangemeld als lid. De MR is blij dat Carien na de zomervakantie zitting neemt in onze 

MR. Tot de zomervakantie zal Carien al meedraaien in de MR, om goed ingewerkt te 

kunnen starten in het nieuwe schooljaar.  

Mirjam Huizeling, Zuiderbasisschool Giethoorn (secretariaat MR) 

 

 

Welkom in februari 

 

Feline Miggels is jarig op 10 februari en Besmela Alnamrini op 21 februari. Ze worden 4 

jaar en gaan naar groep 1. We wensen ze samen met hun ouders een hele, fijne tijd op de 

Noorderschool toe. 

Leerorkest blazers groep 5 

Onder leiding van Emiek (Scala) hebben de kinderen van groep 5 al veel lessen gehad en 

hebben ze tijdens het kersfeest kerstliedjes gespeeld op hun blaasinstrument. De 

kinderen en Olda vinden het erg leuk en daarom krijgen ze nog 5 extra lessen.  

 

 

Ingekomen stukken: 

Knutselen in de voorjaarsvakantie bij Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus 

In de voorjaarsvakantie kan er weer geknutseld worden bij Museum Giethoorn ’t Olde 

Maat Uus. Op woensdagmiddag 20 februari organiseert het museum een creatieve 

knutselmiddag voor kinderen van groep 3 t/m 8.  

Het thema voor deze middag is feest; In Giethoorn wordt dan wel geen carnaval 

gevierd, maar we maken er toch een feestje van! De kinderen kunnen maskers, slingers 

en muziekinstrumenten maken.  

Ze zijn van harte welkom tussen 13:30 en 15:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.  

De kosten voor deelname aan de knutselmiddag bedragen slechts € 1,50 per kind. 

Ouders die lid zijn van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus hebben gratis 
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entree op vertoon van hun ledenkaart.  

 

We gaan er een feestelijke middag van maken op woensdag 20 februari!  

 

Zegt u het maar? 

  

De fractie van de Partij van de Arbeid Steenwijkerland nodigt u graag uit om in gesprek 

te gaan over verschillende zaken die u als inwoner van onze prachtige gemeente 

bezighoudt.  

Dit kan gaan over een actueel onderwerp, misschien een vraag die u bezighoudt of iets 

van een heel andere orde. 

  

Graag luisteren we naar u en wellicht kunnen we iets voor u betekenen. Wilt u in gesprek 

met ons kom dan op onderstaande datum bij ons langs. 

  

Datum en tijd: 

Zaterdag 2 maart, 10:30 – 12:30 uur 

  
Locatie: 

Het Kulturhus 

Eendrachtsplein 1 

8355 DL Giethoorn 

  

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roland Logtmeijer, fractie Partij van 

de Arbeid Steenwijkerland, telefoonnummer 06-29064416,  

e-mailadres rlogtmeijer@home.nl  

  

Bibliowijzer bibliotheek Steenwijk 

Bijgevoegd 

Blokfluit voor Kids 

In de Scala muziekoriëntatiecursus ‘Blokfluit voor kids’ leren kinderen vanaf 6 

jaar eenvoudige liedjes te spelen op de blokfluit. Een leuke, laagdrempelige 

manier om de blokfluit te leren kennen en een goede start voor kinderen die 

graag muziek willen maken, maar nog niet weten op welk instrument. De 12 lessen 

vinden plaats op donderdag vanaf 7 februari van 17.30 tot 18.00 uur in De 

Meenthe in Steenwijk. Meedoen kost € 72,-. Meer informatie en aanmelden via 

www.ontdekscala.nl.  
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Blij met Klei 

Vanaf donderdag 7 februari van 18.30 – 20.00 uur kunnen kinderen van 8 t/m 12 

jaar werken met klei in De Meenthe in Steenwijk. In 6 lessen ‘Blij met Klei’ leren 

ze verschillende technieken en gaan ze experimenteren. Ze maken bijvoorbeeld 

hun lievelingsdier, een gek gezicht op een masker of een doosje om geheime 

schatten in te bewaren. Meedoen kost € 63,-. Meer informatie en aanmelden via 

www.ontdekscala.nl.  

Belangrijke data: 

 

09-02-2019: Oud papier 

15-02-2019: Rapporten mee 

16-02- t/m 24-02-2019 Voorjaarsvakantie 

25-02-2019: Alle leerlingen vrij, studiedag analyse en uitwerking resultaten 

Cito-toetsen 

25-02-2019: Deze week rapportgesprekken 

27-02-2019: Ouderpanel Noorder- en 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. 
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