
 

Nieuwsbrief d.d. 08-05-2019 

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

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

In de cloud 

Op woensdag 15 mei gaat de Noorderschool in de cloud en op 20 mei gaat dat gebeuren 

op de Zuiderschool. Roel is als ICT-er op 20 mei vrij geroosterd en zal worden 

vervangen. Op deze dagen zijn beide scholen telefonisch niet bereikbaar en hebben we 

ook geen internet. Alle medewerkers krijgen ook nieuwe computers. We zijn druk met 

de voorbereidingen bezig.  

Heeft u ons dringend nodig dan kunt u bellen naar: 06-28143472 (Lida) 

Oud papier 

 

Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. Met dank aan iedereen 

die zich hier weer voor inzet. 

 

Centrale Cito-eindtoets 2019 

 

Deze week wordt de uitslag bekend. Spannend voor de leerlingen van groep 8, hun 

ouders en voor school. We zijn heel benieuwd! Volgende week krijgen de kinderen 

hun individuele score mee en stellen we u op de hoogte van de schoolscores van de 

Noorderschool en de Zuiderbasisschool. 

 

 

 

Afscheid 

 

Carlijn en Floris Mulder zijn na de meivakantie naar basisschool “de Akker 

gegaan.” We wensen ze veel succes op hun nieuwe school. 

 

 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


Luizencontrole 

 

Op de Zuiderschool hebben Margreet en Miranda alle kinderen weer 

gecontroleerd. Gelukkig waren we helemaal luizenvrij! Hartelijk bedankt voor 

jullie inzet hiervoor! 

 

 
Paasbakjes 

 

 
Giethoorn 

Donderdag 18 april brachten kleuters van de Zuiderbasisschool en peuters van Stichting 

Peuterwerk (locatie Wip Wap) gevulde paasmandjes naar de ouderen van Zonnewiede. 

De kinderen werden zeer hartelijk ontvangen. Gezamenlijk werden er paasliedjes 

gezongen.  

Daarna was er gelegenheid tot het uitdelen van de zelfgemaakte paasmandjes.  

 



Het doel van deze activiteit was het samenbrengen van ouderen en kinderen, én genieten 

van elkaars gezelschap.  

 

Welkom in mei en juni 

 

Mia, Niam en June worden de komende tijd 4 jaar. We wensen ze samen met hun ouders 

heel veel plezier op de Zuiderschool toe! 

 

 

Tussenschoolse opvang Noorderschool 

Morgen zijn er maar 2 overblijfmedewerkers beschikbaar voor ongeveer 70 kinderen. 

Cathy en Lida stellen zich beschikbaar om het overblijven voor de kinderen goed te 

laten verlopen. 

Welkom in mei en juni 

Lana, Quinten en Ella worden de komende tijd 4 jaar. We wensen ze samen met hun 

ouders een fijne tijd op de Noorderschool toe! 

Noorderschool 

Avondvierdaagse voor de 66e keer! 

  

“….en van je hela hela hela holala, hey, hela hela hela holala......” 

  

Ja, je leest het goed, de avondvierdaagse staat weer voor de deur. Met de 

Noorderschool gaan we dit jaar (17 t/m 20 juni) meedoen met de 

66e avondvierdaagse in Steenwijk. 

De aanmelding zal dit jaar anders zijn dan u de voorgaande jaren gewend bent, dit i.v.m. 

de AVG-wetgeving. 

Donderdag 9 mei kunt u in een speciale mailing via de Noorderschool lezen hoe u via een 

link naar de opgave website kunt bereiken. Na opgave ontvangt u een betaallink voor de 

noodzakelijke betaling. 

De sluitingsdatum voor opgave is 15 mei! 

Groep 1/2 loopt net als de voorgaande jaren alleen de laatste avond mee onder 

begeleiding van een ouder. 

  

Wij hopen dat alle kinderen meedoen!  

  

Avondvierdaagse commissie Noorderschool 

 



Ziekenhuis 

Sasha Wagteveld uit groep 8 ligt in het ziekenhuis te Heerenveen. Hij heeft een 

blindedarmontsteking met complicaties. We wensen hem heel veel beterschap toe en we 

hopen dat zijn herstel voorspoedig verloopt. 

 

Gymlessen Noorderschool 

De kinderen van de Noorderschool gaan na de meivakantie tot de herfstvakantie alleen 

op dinsdag met de bus naar de gymzaal. De tweede les wordt buiten gegeven. Tot de 

feestelijke ouderavond op 23 mei worden deze buitenlessen niet gegeven. Deze uren 

worden gebruikt voor het voorbereiden van de feestelijke ouderavond. 

 

 

 

Waterscouts en Zeilvereniging bundelen krachten in Giethoorn: Jongerenclub Samen 

Zeilen! 

  

De Gieterse waterscouts en zeilvereniging ’t Wiede gaan vanaf deze zomer samen de 

jeugd uit Giethoorn en omgeving een mooie zeilervaring bieden. De zeilvereniging gaf les 

in optimisten aan 8 tot 12-jarigen en de waterscouts voer met de wat oudere jeugd in 

vletten. Het ligt natuurlijk voor de hand dit te combineren zodat er één leuke 

jongerenzeilclub ontstaat voor alle leeftijden. Samen zullen we een nieuwe groep van 8 

tot 12-jarigen vormen waarmee we op de zaterdagen lekker gaan zeilen en niet alleen in 

optimisten maar ook in vletten! 

  

Voor wie: Stoere jongens en meiden tussen de 8 en 12 jaar die willen leren zeilen en 

daar veel plezier bij willen maken. 

Wanneer: Elke zaterdag van 9.30 tot 12.30. En dat van april tot oktober met alleen een 

onderbreking tijdens de zomervakantie! 

Waar: We verzamelen in de ‘Vermaning’ aan het Vermaningspad in Giethoorn en we 

zeilen vanaf het vlot van de zeilvereniging op het Bovenwiede. 

Kosten: € 40 per kwartaal. Dit is inclusief lidmaatschap van de zeilvereniging en van de 

scouting! 

  

We beginnen zodra we voldoende aanmeldingen hebben maar je kan je gewoon gedurende 

het jaar opgeven. Er moet dan natuurlijk wel nog plaats zijn! 

  

Zie voor meer informatie: 

Zeilvereniging ’t Wiede: www.zvtwiede.nl 

Waterscouts Giethoorn: www.scoutingbrederwiede.nl 

http://www.zvtwiede.nl/
http://www.scoutingbrederwiede.nl/
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


Hier vind je ook hoe je je kunt opgeven! 

 

Belangrijke data: 
 

15-05-2019: Noorderschool in de cloud, geen telefoon en internet 

16-05-2019: Grote Rekendag 

20-05-2019: Zuiderschool in de cloud, geen telefoon en internet 

22 t/m 24 mei: Kamp Zuiderschool Ameland 

23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool 

Groep 1 t/m 4 middag vrijdag (Noorderschool) 

30-05-2019 t/m 02-06-2019 lang weekend Hemelvaart 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

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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