Nieuwsbrief d.d. 18-09-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Dode Hoek

Gisteren zijn de groepen 5 t/m 8 van beide scholen naar de truck van de Dode Hoek bij
het Kulturhus geweest. Margriet heeft via het ouderportaal deze foto aan de ouders
gestuurd. Op een aanschouwelijke manier zijn de kinderen bewust gemaakt van de Dode
Hoek en wat dit betekent voor hun eigen veiligheid.
Ouderportaal Social Schools
De Zuiderschool en de Samensprong hebben een pilot gedaan met twee ouderportalen
namelijk Parro en Social Schools. Tijdens het directieoverleg van gisteren is besloten
dat het ouderportaal van Social Schools op alle scholen van Stichting Op Kop gebruikt
gaat worden, dus ook binnenkort op de Noorderschool. De ouders van Zuid zijn positief
over het ouderportaal. Binnenkort volgt voor de ouders van de Noorderschool de nodige
informatie. Wij zijn er blij mee.
Oud papier
Op beide scholen worden of zijn opgavelijsten meegegeven en gestuurd. Wilt u deze
z.s.m. ingevuld meegeven aan uw kinderen, dan kan de lijst voor 2020 weer gemaakt
worden en kunt u er rekening mee houden bij uw planning.
Ouderpanel
Het eerste ouderpanel stond gepland op 30 september. Dit gaat niet door. De eerste
keer is op nu op 5 november. Wie heeft belangstelling voor ons ouderpanel? Het is 4

keer per jaar. We stellen uw deelname op prijs. Heeft u belangstelling graag opgeven via
lida.andrio@stichtingopkop.nl Wanneer u bepaalde onderwerpen graag bespreekbaar wilt
maken graag mailen naar Lida.
Lindehof
Aanstaande zaterdag vindt op meerdere plaatsen een schoonmaakactie gericht op het
verwijderen van plastic in de natuur plaats. De Lindehof heeft Lida gebeld, omdat ze
hier graag kinderen bij willen betrekken. De kinderen van groep 7 van beide scholen zijn
hierover benaderd en 8 kinderen gaan met fluisterbootjes de Wieden in om plastic etc.
te verwijderen. Daarna mogen ze in de kruidentuin van de Lindehof kruiden selecteren
voor een heerlijke soep. Die hebben ze dan ook wel verdiend! We wensen ze een hele
goede dag toe! De Lindehof willen we bedanken voor de goede samenwerking.
Jongleren in het verkeer
De medewerkers van de BSO/KONN, Peuterwerk Tinten en de medewerkers school,
(groep 1/2) gaan een gezamenlijk project uitvoeren rondom verkeer. Op 29 oktober
worden de ouders van bovenstaande groepen uitgenodigd voor een ouderavond over
verkeer en jonge kinderen. Het begint om 19.30 en het is in de Zuiderschool. Zet het
alvast in de agenda.
Creatief en Wetenschap en Technologie (W&T)
Vorige week zijn we op beide scholen gestart. We horen veel positieve geluiden.
Volgende week geven we u meer informatie

Thema op reis
Het thema van de Kinderboekenweek is “Op reis.” Een heel mooi thema met veel
mogelijkheden. Het thema gebruiken we ook voor Hallo Wereld en daar waar mogelijk is
ook binnen de middag creatief en W&T. De ouderraad heeft de hallen ook binnen dit
thema aangekleed en dat ziet er heel leuk uit. Heel hartelijk bedankt!

Operatie
De operatie van Gera is naar wens verlopen. Ze is nu weer thuis. We hopen dat ze
voorspoedig hersteld. De kinderen hebben wat gemaakt en verstuurd en ze heeft een
mooie bos bloemen gekregen. Wilt u haar een kaartje sturen? Haar adres is:
Gera Wilbrink
Bakkersveld 27-a
8334NE Tuk

Vandalisme
Ook uit de directe omgeving van de Noorderschool krijgen we meldingen van vandalisme.
Dat kan natuurlijk niet. De wijkagent is ingeschakeld. Ik hoop van harte dat we dit
gezamenlijk op kunnen lossen.

Belangrijke data:

25-09-2019: Kinderpostzegels
26-09-2019: Groep 1/2 Zuiderschool en Noorderschool “Verborgen schatten” (erfgoed
en media)
26-09-2019: Start typen bovenbouw
30-09-2019: Ouderpanel
02-10-2019: Opening Kinderboekenweek
07-10-2019: Dag van de leraar
12-10-2019: Oud papier
15-10-2019: MR-vergadering
19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie
29-10-2019: ouderavond Jongleren in het verkeer 19.30 Zuiderschool (ouders
peuterwerk en school)
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
lida.andriol@stichtingopkop.nl
0521-475297
06-28143472
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.

