
 

Nieuwsbrief d.d. 26-06-2019 

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

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

Belangrijk! 

Lida heeft nog maar 1 mailadres: 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

 
Avondvierdaagse 
 
De kinderen van beide scholen hebben genoten van de avondvierdaagse met prachtig 
wandelweer. We willen iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen heeft bij dit 
sportieve gebeuren. De commissies van beide scholen willen we even extra in het 
zonnetje zetten, want het is een fikse organisatie. 

 
 
 
Noorderschool: 
 
Nils, Tom, Henri Pieter, Arjan, David, Patrick, Wilko 
 
Zuiderschool 
Margreet, Mariska, Marjolein en Diny 
 
Heel hartelijk bedankt!! 
 



 
 
Geslaagd! 
 
Mirjam Huizeling is geslaagd voor beeldcoach. Gefeliciteerd! Vanmorgen gaf ze een 
mooie presentatie. Binnen het didactisch coachen vervult ze een belangrijke rol. Nu ons 
3-jarig traject afgerond is, maar natuurlijk geborgd moet worden neemt Mirjam het 
stokje over van de begeleider. In de vorm van intervisie groepen worden leerkrachten 
een aantal keren gefilmd en werken ze aan persoonlijk leerdoelen. 
 
Rapportgesprekken 
 
De rapporten zijn bijna klaar. Vrijdag worden ze meegegeven. Volgende week zijn de 
rapportgesprekken. 
 
MR-vergadering 
 
Vanavond hebben we MR-vergadering. 
 
Punten die aan de orde komen: 

• Schoolplan /jaarplan 
• Voortgang bouw, gesprekken gemeente 
• Schoolgids 

 
 
 
 

 



TSO  

Nog een paar weken en dan stopt de TSO dit i.v.m. het 5 gelijke dagen model. Dit gaat in 
na de zomervakantie. 

Aan alle ouders die gebruik maken van de TSO de vraag om te kijken hoe het met het 
strippen tegoed staat. 

Mocht u in de min staan wilt u dit dan zo spoedig mogelijk aanvullen. 

Heeft u nog nieuwe strippen nodig tot de zomervakantie, dan aan u het verzoek om uit 
te rekenen ( Indien mogelijk) hoeveel strippen u nog nodig heeft en dat bedrag dan over 
te maken. 

Zuiderschool                                                                                                                                                                  
Rekeningnummer  NL40 RABO 0103 1442 85                                                                                                                         
t.n.v. TSO Zuiderschool                                                                                                                                                                
Kosten per strip €1,50 

 

Noorderschool                                                                                                                                                         
Rekeningnummer NL20 RABO 0143 5692 01                                                                                                              
t.n.v. Noorderschool TSO                                                                                                                                                  
Kosten per strip  €1.50 

Wilt u bij uw betaling de naam van uw kind(eren) en de groep vermelden?     

 

Met vriendelijke groet, 

Coördinator Zuiderschool    TSO Gerda van Groeningen   
Coördinator Noorderschool TSO Lida Schaap  

 

Evaluatievergadering 

Op woensdag 3 juli zijn alle leerlingen vrij. Op deze dag evalueren we schooljaar 2018-
2019 en bereiden we schooljaar 2019-2020 voor.  

Schoolreizen groep 1 t/m 6 

Noorderschool 

Groep 1 en 2: de Drentse koe 

Groep 3 t/m 6: Duinenzathe in Appelscha 

Zuiderschool: 



Groep 1 en 2: Park Nienoord 

Groep 3 t/m 6: Wildlands Emmen 

We wensen ze een hele, fijne, gezellige schoolreis toe. Alle begeleiders willen we alvast 
bedanken. 

Type clinic 

Op beide scholen heeft groep 6 een type clinic gehad. Er zijn al een aantal formulieren 
binnen. Als u belangstelling heeft, wilt u het dan z.s.m. inleveren? Alvast bedankt voor 
de moeite. 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
De Wieden 
 
De kinderen van groep 3/4 hebben vanmorgen genoten van het Kleurenspel in de Wieden. 
De ouders die voor het vervoer gezorgd hebben hartelijk bedankt! 
Zeilen 
 
Groep 8 van de Noorderschool gaat vrijdag zeilen met de waterscouting. Erg leuk! Op 
deze manier maken kinderen kennis met het zeilen en hebben ze een hele leuke, 
leerzame middag. Jidde en Kanter willen we bedanken voor de prettige samenwerking. 
 
 
 

 



 
  
 
Belangrijke data: 

 

26-06-2019: MR-vergadering 19.30 Zuiderschool 

27-06-2019: Viswedstrijd Noorderschool (avond) 

28-06-2019: Rapporten mee 

01-07-2019: Deze week rapportgesprekken 

02-07-2019: Schoolreizen groep 1 t/m 6 Noorderschool en Zuiderschool 

03-07-2019: Alle leerlingen vrij! Evaluatievergadering 

09-07-2019: Feestelijke ouderavond Zuiderschool in het Kulturhus (woensdag 10-
07-2019 leerlingen om 9.30 op school) 

10-07-2019: middag/avond afscheid groep 8 Noorderschool 

11-07-2019: Zomerfeest Zuiderschool, alle leerlingen om 14.00 vrij! (Eten op school) 

Middag/ avond afscheid groep 8 Zuiderschool 

12-07-2019: Zomerfeest Noorderschool 

Middag: alle leerlingen vrij! Zomervakantie.  

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. 

 

 



 

 

 

 


