Nieuwsbrief d.d. 21-03-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Hallo Wereld
Wat fijn dat zoveel ouders belangstelling hebben getoond voor de lessen HVO/GVO en
de Kanjerlessen. Van verschillende ouders hebben we feedback gekregen over de
meerwaarde van Hallo Wereld. Heel fijn ook dat we ouders met peuters onze scholen,
BSO en peuterwerk konden laten zien en dit heeft ook geresulteerd in inschrijvingen op
de BSO en peuterwerk. We heten ze van harte welkom.
Aanstaande dinsdag wordt hallo Wereld tijdens de teamvergadering geëvalueerd met
school en de docenten HVO en GVO.
Corina Hoekstra, onze HVO-leerkracht van de Noorderschool heeft een fikse
longontsteking opgelopen en heeft tijd nodig om te herstellen. Op dit moment hebben
we hier geen vervanging voor. We wensen Corina natuurlijk heel veel beterschap!
Hulpouders gevraagd voor de Koningsspelen

Onze dank voor de aanmeldingen. Heeft u nog belangstelling om op 12-04-2019 te
helpen bij de Koningsspelen dan kunt u mailen naar:
olda.kuiper@stichtingopkop.nl
Het liefst z.s.m.

Vanmiddag doen 25 hele, goede rekenaars van beide scholen mee aan deze
jaarlijkse, wereldwijde wiskundewedstrijd. (Groep 3 t/m 6). We wensen ze veel
succes.
Typediploma
Wat fijn dat er weer zoveel kinderen uit de bovenbouw hun diploma hebben
gehaald. Vanmiddag om 15.30 worden de diploma ’s uitgereikt. BA&T-onderwijs
en opleiding Genemuiden heeft opnieuw de cursus op beide scholen verzorgd. We
willen alle kinderen heel hartelijk feliciteren en Harry en Gabrielle bedanken
voor de prettige samenwerking.
MR-vergadering 27 maart
Alberto Boon (directeur-bestuurder) en Erik de Boer (procesmanager bouw
fusieschool) zijn bij deze vergadering aanwezig i.v.m. de ontwikkelingen over
bouw van de fusieschool.
Vervolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 Formatie (Bezetting groepen) schooljaar 2019-2020
 Strategisch beleidsplan Stichting Op Kop voor de komende 4 jaar, het 4jaarlijkse schoolplan behorende bij deze periode van 4 jaar en het
jaarplan 2019-2020.
Ouderraden Noorderschool en Zuiderbasisschool
De ouderraden zijn de afgelopen jaren al gestart met samenwerking op het
gebied van activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de Koningsspelen en Thialf.
De Ouderraden gaan deze samenwerking door gezamenlijk overleg nog meer
vormgeven in het kader van de fusieschool. Deze week komen de voorzitters,
penningmeesters en degene die het secretariaat doen bij elkaar om met elkaar
een start te maken m.b.t. afstemming financiën, ouderbijdrage, schoolreisgelden,
oud papier etc. We wensen ze een goede samenwerking en afstemming toe.

Groep 1 t/m 6 gaat vandaag naar de tennisbaan.
De ouders die voor het vervoer zorgen willen we hartelijk bedanken. Henry en
Wencke (tennisvereniging) bedankt voor de organisatie en de lessen.

Tennis
Groep 1 t/m 6 van de Noorderschool gaat donderdag 28 maart naar de tennisbaan. We
hopen dat het weer dan goed meewerkt.
Welkom
Besmela Alnamrini is vandaag 4 jaar geworden. We wensen haar samen met haar ouders
een hele, fijne tijd op de Noorderschool toe!

Ingekomen stukken:
Belangrijke data:

21-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Zuiderbasisschool
27-03-2019: MR-vergadering
03-04-2019: Schoolvoetbal jongen
04-04-2019: Groep 7 theoretisch verkeersexamen
08-04-2019: Deze week tussentijdse gesprekken
(Op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder)

11-04-2019: Groep 7 praktisch verkeersexamen
10-04-2019: Schoolvoetbal meisjes
13-04-2019: Oud papier
12-04-2019: Koningsspelen (alle leerlingen middag vrij, zie planner)
19-04-2019 (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie
23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool
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.

