
 

Nieuwsbrief d.d. 15-11-2018 

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

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

Voorstelling 

 

Op 4 december gaan de groepen 3 t/m 6 van de Noorderschool naar een 

Sinterklaasvoorstelling in “De Meenthe”. Deze voorstelling wordt uitgevoerd door 

diverse leerkrachten van verschillende scholen uit Steenwijkerland. Gemeente 

Steenwijkerland en RABO-theater “De Meenthe” zijn hier ook nauw bij betrokken. De 

Voostelling heet “Het cadeau van Sinterklaas.” Groep 7/8 gaat naar een film kijken in 

“De Meenthe.” Op de Noorderschool wordt de gymbus ook ingezet.  

Voor de Noorderschool hebben we nog voor ongeveer 50 kinderen vervoer nodig en 

voor de Zuiderbasisschool voor ongeveer 52 kinderen.  

We vertrekken om 8.45 en zijn om ongeveer 11.00 weer terug op school. Ouders 

kunnen niet bij de voorstelling aanwezig zijn. 

Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld! 

Graag mailen naar lida.andriol@stichtingopkop.nl 

Alvast bedankt voor de moeite. 
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Bouw fusieschool 

 

Op woensdag 31 oktober is het ontwerpteam gestart. Op maandagmiddag 12 

november na schooltijd zaten we met de medewerkers om tafel om input te 

leveren. Op 21 november komt het ontwerpteam weer bij elkaar. Via de 

nieuwsbrief zullen we u zoveel mogelijk op de hoogte houden. 

Kanjertraining 

Aanstaande woensdag zijn alle leerlingen vrij en hebben medewerkers school, 

BSO, TSO en docenten Hallo Wereld een studiemiddag Kanjertraining. Op deze 

dag komt de Kanjertraining, allerlei vernieuwingen, nieuwe materialen en wat heel 

belangrijk is hoe we hier samen mee omgaan. De doorgaande leerlijn, Peuterwerk, 

BSO en school is hierbij erg belangrijk. 

Spaaractie Total voor boeken 

 

Heeft u zegels over dan zouden we het zeer op prijs stellen wanneer we die zouden 

mogen gebruiken. U kunt ze meegeven aan uw kind. Alvast heel hartelijk bedankt! 

 

Jeugdsportmonitor 

 

Geachte ouder(s)/verzorger(s), 

 

In samenwerking met de basisscholen en het voorgezet onderwijs wordt in de gemeente 

Steenwijkerland de Jeugdsportmonitor uitgevoerd. De Jeugdsportmonitor is een 

onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder de jeugd van 4 tot en met 17 jaar. De 

gegevens zijn voor zowel de gemeente als de school zeer waardevol en worden gebruikt 

ter ontwikkeling van het sport- en beweegbeleid en het schoolgezondheidsbeleid. 

Onze school verleent graag haar medewerking aan dit onderzoek.  

 

Wat vragen we van u? 

De vragenlijst voor het basisonderwijs wordt ingevuld door de ouder(s)/verzorger(s) 

van de leerlingen. Om een betrouwbaar beeld te krijgen is uw deelname daarom erg 

belangrijk. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 10 minuten. Deelname is geheel 

vrijwillig en anoniem.  



 

Hoe doet u mee? 

Via onderstaande link komt u terecht bij de online vragenlijst. Heeft u meerdere 

kinderen op dezelfde basisschool zitten, dan vragen wij of u voor elk van uw kinderen 

een vragenlijst wilt invullen, maar dit is niet verplicht. U kunt de vragenlijst nogmaals 

invullen door opnieuw op onderstaande link te klikken. Het onderzoek loopt tot en met 9 

december 2018. Onder alle deelnemers wordt een Sport&Fit cadeaukaart van €50 

verloot. 

 

Naar de online vragenlijst: https://nl.surveymonkey.com/r/JSM2018Noorderschool 

(eerst selecteren en dan hyperlink openen) 
 

Alvast bedankt voor uw deelname! 

 

PS. Heeft u vragen over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Marieke van Vilsteren 

van Sportservice Overijssel (mvvilsteren@sportserviceoverijssel.nl).  

 

Luizen 

 

Graag regelmatig controleren! 

 

 

 

 

 

 

Ingekomen post 

Beste jongens, meisjes en ouders, 

Dit jaar wordt er weer een koor gevormd met Kerst! 

Lijkt het je/u leuk om mee te zingen, zing dan mee in het Kerstprojectkoor van de 

Protestantse Gemeente Steenwijk. Dit jaar wordt het een koor met kinderen en 

volwassenen. Vanaf groep 3 is iedereen welkom om mee te zingen in het 

Kerstprojectkoor.  

Hoe meer stemmen hoe beter we klinken, toch? 
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Het is de bedoeling dat het Kerstprojectkoor gaat zingen in de vroege 

Kerstnachtdienst op maandag 24 december. Deze dienst begint om 19.00 uur en is in 

de Grote Kerk van Steenwijk. 

Natuurlijk moet er wel geoefend worden. De oefendagen zijn op de volgende drie 

dinsdagavonden: 4, 11 en 18 december. We beginnen steeds om 19.00 uur en het 

duurt tot 19.45 uur.  

Het oefenen is in Kerkelijk Centrum 'De Klincke'. 'De Klincke' staat naast de Grote 

Kerk in Steenwijk. 

Het koor wordt geleid door Karel Jager en Janny Bennen-Stakelbeek. Vanaf groep 

drie is iedereen welkom. Als je mee wilt zingen stuur dan  een mail naar 

j.bennenstakelbeek@ziggo.nl  of naar dsbobhaanstra@pkn-steenwijk.nl. 

 

 

Nieuwsbrief  

 

Wensboom van Stichting JY zet zorgen even opzij! 

 

Speciaal voor mensen die in een moeilijke situatie zitten doet Stichting JY graag 

iets extra’s. In de maand december staat er bij het kantoor van Stichting JY een 

mooie grote wensboom. Deze boom is bedoeld om je dromen en wensen voor een 

ander of jezelf op te hangen.  

Een warme winterjas voor een kind uit de buurt, vervoer om familie die je al jaren niet 

hebt gezien eens te bezoeken, een fiets om veilig naar school te fietsen, een vismaatje 

voor een eenzame buurman, de contributie voor een sportclub zodat jouw kind ook met 

hun vriendjes kan meesporten, een verwendag voor je zieke moeder die wel een 

oppepper kan gebruiken of een andere mooie wens voor iedereen die net dat beetje 

extra verdient.  

Stichting JY zet zich in om zoveel mogelijk van al deze wensen te kunnen vervullen. Ze 

wil graag kleine wensen vervullen of gewoon een speciaal moment waarmaken. 

 

Wil je meer weten over ons wensboomproject of heb je vragen? Neem dan via 

onderstaande gegevens contact met ons op! 

Stichting JY  I Weg van Rollecate 17a, Vollenhove I  0527 745959  I  

info@stichtingjy.nl 
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Belangrijke data: 

 

12-11-2018: Deze week tussentijdse oudergesprekken op de Noorderschool en 

de Zuiderbasisschool 

21-11-2018: Kanjertraining alle medewerkers Alle leerlingen van beide scholen 

vrij! 

28-11-2018: Voorlichting scholen voortgezet onderwijs ouders groep 8  

04-12-2018: Voorstelling groep 3 t/m 6 in “De Meenthe” in Steenwijk en groep 

7/8 een film in Steenwijk. 

05-12-2018: Sinterklaas op school 

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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