
 

Nieuwsbrief d.d. 04-07-2019 

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

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

Belangrijk! 

Mailadres Lida 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie! 

Zomervakantie 

We wensen iedereen een hele, fijne zomervakantie toe! 

 

 

We willen iedereen heel erg bedanken voor alle ondersteuning en hulp in schooljaar 

2018-2019! Zonder uw hulp zouden heel veel activiteiten niet mogelijk zijn. De OR 

(activiteiten) en de MR (beleid) hebben een extra pluim verdiend. Het wordt erg 

gewaardeerd. 

TSO-medewerkers Noorderschool en Zuiderschool 

We zetten ze volgende week in het zonnetje, omdat ze zich enorm ingezet hebben voor 

onze kinderen. Heel, heel hartelijk bedankt! 

Voor de Zuiderschool zijn de medewerkers TSO op donderdag 11 juli om 12.30 

uitgenodigd op het zomerfeest. We nemen dan samen met de kinderen afscheid, ook 

namens de MR en de OR. 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/
mailto:lida.andriol@stichtingopkop.nl


Voor de Noorderschool zijn de medewerkers TSO uitgenodigd voor vrijdag 12 juli om 

11.30.  

. 

 
IJsje van Stichting op Kop 

 

De kinderen van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool krijgen voor de vakantie  een 

ijsje aangeboden van Stichting Op Kop! Heel hartelijk bedankt! 

 

Schoolgids, schoolkalender en informatieboekje 

 

Direct na de zomervakantie krijgt u de schoolkalender met alle vrije dagen, vakanties en 

activiteiten. In de nieuwsbrief zijn ze al vermeld, zodat u hier rekening mee kan houden. 

Een oplettende ouder gaf aan dat de voorjaarvakantie er niet in staat. Met dank.  

 

Voorjaarsvakantie: 15 t/m 23 februari 

 

De schoolgids komt na de zomervakantie op de website te staan 

 

Beide scholen werken onderwijsinhoudelijk geheel samen, maar organisatorisch zijn er 

nog een aantal verschillen. Het ouderpanel heeft aangegeven, dat het wel prettig is om 

een aantal organisatorische zaken voor de vakantie te weten, zodat er na de 

zomervakantie goed gestart kan worden. Volgende week krijgt u een mapje met 

praktische informatie. 

 

Brand Sportinn 

 

Een nachtmerrie om je zorgvuldig opgezette bedrijf zo in vlammen op te zien gaan. Een 

drama met veel impact. Inmiddels zijn Janita en Collin heel druk bezig om een doorstart 

te maken en dit is gelukt! We wensen ze heel veel succes! 

Typen 

Er hebben zich veel kinderen opgegeven voor het typen. Duidelijk is dat het bij deze 

opgave door kan gaan na de zomervakantie.  

Wetenschap & technologie en cultuur 

In schooljaar 2019 gaan we op beide scholen starten met een middag cultuur en 

wetenschap & technologie. Voor de Noorderschool is dat op woensdagmiddag en voor de 

Zuiderschool op donderdagmiddag. We starten hiermee in de derde week na de 



zomervakantie. Nadere informatie volgt na de zomervakantie. De praktische uitwerking 

verschilt op beide scholen, dat heeft organisatorische redenen. 

Hieronder alvast een oproep van de Zuiderbasisschool. 

Een tipje van de sluier 

Volgend schooljaar gaan de groepen 3 t/m 8 op donderdagmiddag deelnemen aan 

een creatief circuit. De kinderen gaan drie weken achter elkaar werken aan een 

opdracht, techniek of onderwerp. Daarna draait de groep door naar het volgende 

onderdeel van het circuit. Na vier keer een periode van 3 weken, hebben alle 

kinderen het onderdeel gehad. Voor het onderdeel koken zijn wij op zoek naar 

een ouder of opa, oma, oom of tante die van koken houdt en ons wil helpen bij de 

kooklessen op dondermiddag van 12.30 uur tot 14.00 uur. Het zou fijn zijn als u 

alle 12 weken kan helpen, maar we kunnen het ook opdelen in periodes van 6 of 3 

weken wanneer dat te lang lijkt.  

Om te kunnen koken zijn wij ook op zoek naar kookmaterialen. Bent u van plan om 

uw keuken op te ruimen en overbodige potten, pannen, spatels en zo naar de 

kringloop te brengen? Wij houden ons aanbevolen en kunnen uw keukenspullen 

een tweede ronde geven. Voor het aanmelden van hulp en het inleveren van de 

voor u overbodige spullen, kunt u bij juf Jackelien terecht. Na de vakantie zullen 

we u informeren over de verdere invulling van ons creatief circuit.  

 

 

 

Feestelijke ouderavond in het Kulturhus 

 

“De beer is los.” 

 
 



Groep 7/8 is al maanden bezig met de musical en het is bijna zover! De groepen 1 

t/m 6 hebben een onderdeel in de musical en dit willen ze natuurlijk ook graag 

laten zien aan de ouders en andere belangstellenden. Ze hebben er heel veel zin 

in! We wensen ze heel veel succes. 

Aanvangstijd: 19.00 ( Nadere informatie is verzonden via Parnassys) 

U bent van harte welkom! 

 

Afscheid groep 8 

 

We nemen afscheid van groep 8 van de Zuiderschool. Ze gaan naar het 

voortgezet onderwijs, een nieuwe fase en een nieuwe uitdaging! We wensen Ruth, 

Zofia, Linn, Sanne, Kaylen, Roelina, Tessa, Timco, Noa en Sienna veel succes en 

alle goeds toe! 

Na afloop van de feestelijke ouderavond wordt er op ludieke wijze afscheid van 

ze genomen. Donderdagmiddag om 14.00 worden ze de school met bellenblaas 

uitgeblazen. Vervolgens gaan ze samen met de leerkrachten zeilpunteren bij de 

Geythorn, met als afsluiting een gezamenlijke barbecue met kinderen, ouders en 

team. Vrijdag 12 juli zijn ze vrij. 

 

Welkom 

 

Maartje komt na de vakantie in groep 8 en Merel gaat naar groep 1. We wensen 

ze samen met hun ouders een hele, fijne tijd op de Zuiderschool toe. Jake 

Petter Jake (groep 1) blijft na de zomervakantie op het Ravelijn in Steenwijk. 

We wensen hem alle goeds. 
 

Schoolreis kleuters 

  

De kleuters zijn naar Familiepark Nienoord in Leek (Gr.) geweest. We zijn rond half 

negen met de bus vertrokken en waren rond vier uur weer terug bij school. Toen we in 

het park aankwamen begonnen we met het eten van fruit en een broodje. Daarna gingen 

de schoolreisouders met de groepjes het park verkennen. Ieder groepje kreeg een 

plattegrond mee. Op die manier wist iedereen wat er te doen was en waar de 

belangstelling van de kleuters naar uit ging. De kleuters konden naar hartenlust 

springen, glijden en rennen in de grootste buitenspeeltuin van Noord-Nederland. Dit 

werd vol enthousiasme benut. Verder konden ze een ritje maken op de grote tractor en 

op een paard. Alle kinderen en begeleiders gingen na de snack en de patat een treinrit 

maken door het bos. Daarna nog even spelen of bij de bijzondere dieren kijken in de 

kinderboerderij. In de overdekte speelhal met een grote apenkooi waren de groepjes 

kinderen zo nu en dan ook te vinden. De helikoptervlucht was extra spectaculair omdat 

de vlucht van binnen naar buiten ging.  Op de terugreis hadden we nog een traktatie in 

de bus en verstopten we ons. Gelukkig zijn we allemaal tevreden en voldaan naar huis 



gegaan. Het was een zonnige en zeer geslaagde dag voor zowel de kinderen als de 

begeleiders.  We willen iedereen heel hartelijk bedanken. 

 

 

Schoolreis groep 3 t/m 6 Wildlands Emmen 

 

 

 

De kinderen van groep 3 t/m 6 hebben genoten van Wildlands in Emmen. Veel 

gezien, heerlijk gespeeld, ideaal weer voor een schoolreis en gezellig in de bus. 

We willen de begeleiders en de teamleden heel hartelijk bedanken. De kinderen 

hebben een hele fijne dag gehad! 

 
 

 

 

Afscheid groep 8 

 

De komende week is het afscheid van groep 8 van de Noorderschool. Ze vinden 

het jammer om hun vertrouwde Noorderschool los te laten, maar hebben heel 

veel zin in hun nieuwe uitdaging op het voortgezet onderwijs. We wensen Andrey, 

Marijke, Fenna, Rosalie, Amarinske, Judith, Leroy, Benjamin, Ivar, Kevin, Lindey, 

Mila, Justin, Saskia en Robin heel veel succes en alle goeds. 

 

Woensdagavond nemen we afscheid met een gezamenlijke maaltijd met ouders, 

team en kinderen en daarna wordt op ludieke wijze afscheid genomen van alle 15 

kinderen. Op vrijdagmorgen 13 juni wordt na een feestelijk programma afscheid 

genomen van deze groep 8 leerlingen. 

 



Verslag schoolreisje groep 1,2 Noorderschool 
 

 

Dinsdagochtend half negen, alle kinderen en ouders zijn klaar voor het schoolreisje. 

Groep 1 en 2 gaan vandaag naar de Drentse Koe. Juffrouw Hannie vraagt of iedereen er 

zin in heeft, het geluid wat volgt is oorverdovend. Dat zit dus wel goed! 

Nadat de kinderen van groep 3 t/m 6 zijn vertrokken en we met zijn allen hard hebben 

gezwaaid, vertrekken alle auto’s naar Ruinerwold. 

Eenmaal aangekomen verzamelen we bij de picknicktafel en na een korte uitleg mag 

iedereen spelen waar hij of zij wil. De keuze is reuze! Overal zijn de blauwe shirtjes van 

de Noorderschool te vinden. Op de springkussens, de traptrekkers, in de grote zandbak, 

hangend aan de kabelbaan en natuurlijk in de dierenweide bij de konijnen, geiten, ezels 

en kippen. Tussendoor versieren we een dikke plak cake en is er voor iedereen zoveel 

ranja als hij of zij wil. 

Het weer is fantastisch dus na de patatjes mag er ook in de waterspeelplaats gespeeld 

worden. Dat is niet tegen dovemansoren gezegd, bijna alle kinderen halen een nat 

(zwem)pak. Tot slot is er voor iedereen een ijsje waarna we weer met z’n allen 

terugrijden naar school. Hier begroeten we alle wachtende papa’s, mama’s, broertjes, 

zusjes, opa’s en oma’s met luid getoeter. Vermoeid, maar met ogen die stralen, gaat 

iedereen naar huis. 

We willen alle begeleiders, vervoerders en teamleden heel hartelijk bedanken 

Verslaggever: Karin Staijen, moeder van Melle 

Geslaagde zeilmiddag met groep 8 

 

 



Zeilen met groep 8 

 

Vrijdag 28 juni hebben wij (Elfregi Giethoorn) samen met de leerlingen van groep 

8 mogen rondzeilen op de Bovenwijde. De motivatie achter deze middag was een 

laagdrempelige kennismaking met onze vereniging en wat wij doen. Wij vinden het 

namelijk belangrijk dat Gieterse kinderen kennis maken met het zeilen als 

watersport en wat daarvan de mogelijkheden zijn binnen Giethoorn. De leerlingen 

kregen de gelegenheid tijdens de zeilmiddag te ontdekken hoe het is om een 

zeilboot te besturen en alles wat daarbij komt kijken. Toen de wind even wegviel 

hebben de leerlingen zelfs nog even kunnen zwemmen en aan de boot kunnen 

hangen. Wij kregen de indruk dat de leerlingen zich goed vermaakten tijdens 

deze mooie warme zomerdag en vonden het daarom een geslaagde dag. 

We hopen mensen enthousiast gemaakt te hebben om eens op een 

zaterdagochtend te komen kijken bij onze opkomsten. We hebben ook een 

jongere groep (vanaf 8 tot 12), aanmelden kan via www.scoutingbrederwiede.nl 

Jidde en Kanter willen we bedanken voor de organisatie. 
 

Welkom 

 

Juliette gaat na de zomervakantie naar groep 1. We wensen haar een hele fijne 

tijd op de Noorderschool toe!. 

Vacature MR Noorderschool 

Met ingang van komend schooljaar is er een vacature in de oudergeleding van de MR. 

Willem Mulder heeft een andere baan gekregen en daarmee is het helaas niet meer 

mogelijk om in de oudergeleding deel te nemen. Wij willen Willem bedanken voor zijn 

betrokkenheid en inzet in de MR. 

Voel je je betrokken bij het onderwijs van je kinderen? Wil je een actieve bijdrage 

leveren in het meedenken met het beleid van school waaronder kwalitatief goed 

onderwijs? En wil je alle ouders vertegenwoordigen? 

Meld je dan aan bij Arjan Winter op mailadres:arjanwinter@home.nl 

De frequentie van de vergaderingen zijn tussen de 6 en 8 weken, afwisselend 

gepland op een dinsdag-, woensdag- of donderdagavond. 

Schoolkrant 

 

Leerlingen, team en de commissie schoolkrant hebben weer erg hun best gedaan 

om er een mooie schoolkrant van te maken. We zijn erg benieuwd! Jeroen, Evert 

en Willem, weer heel hartelijk bedankt! 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.scoutingbrederwiede.nl%2F&data=02%7C01%7CLida.Andriol%40stichtingopkop.nl%7Ce803ff1eee0f476a233508d70051fcb1%7C9c531e83158f47058e32d782bfef3299%7C0%7C1%7C636978224438398466&sdata=3ze0DM8c4BQvPBam57SRmhsZkmZeT72oy1KMApfMF9w%3D&reserved=0


 

 

Schoolreis groep 3 t/m 6 Duinen Zathe Appelscha 

 

 
 

 
Schoolreis groep 3,4,5 en 6  

  

Afgelopen dinsdag 2 juli zijn we samen op schoolreis geweest naar attractiepark 

Duinen Zathe in Appelscha.   

Om 8.30 verzamelen alle kinderen zich in eigen klas. Hier ligt alvast wat lekkers klaar 

wat mee kan in de tas. Nog een korte uitleg over het verloop van de dag en dan vlug 

richting de bussen die al klaar staan voor de school. We worden uitgezwaaid door vele 

ouders, opa's, oma's en kinderen uit de andere klassen.   

Aangekomen in Appelscha even kort in de rij voor we echt binnen mogen, we zijn niet de 

enige school die op reis is vandaag.   

Op het terras verzamelen we alle spullen op één plaats, de eerste lunchtrommels worden 

alvast aangebroken en dan zijn we er toch echt klaar voor.  

In het park zijn vele verschillende attracties te vinden, zo zijn er verschillende 

klimtoestellen, luchtkussens, botsauto's, draaimolens, trampolines, maar ook een 

spookhuis, achtbaan, glijbanen en een verkeerspark.   

De kinderen van groep 5 en 6 zijn vooral te vinden bij de achtbaan, waterglijbanen, maar 

maken ook een rondje door het verkeerspark of een ritje in de rups.  

Bij de kinderen van groep 3 en 4 is het verkeerspark favoriet. Met een snelle Tesla of 

langzame Citroën wordt er rond gereden, maar let op en hou je aan de verkeersregels 

anders wordt je aangesproken door de agent die hier toezicht houdt.   

De wachttijden zijn gelukkig niet zo lang dus er kan volop genoten worden van alle 

verschillende attracties.   

Onder de middag een vlugge pauze voor broodje, chips en patat, ja echt veel tijd hebben 

velen niet.  

Fijn om te zien dat alle kinderen zich zo goed vermaken en dat we zo samen een hele 

gezellige dag hebben.  



Met het zakgeld wordt er geshopt in het winkeltje of een gokje gewaagd bij een 

automaat. Gelukkig word er aardig gewonnen en gedeeld dus vele blije gezichten.   

Als we rond half vier verzamelen voor een ijsje, is de vraag al snel mogen we weer 

gaan??  

Dit geeft wel aan dat de meesten van jullie je hier nog wel even zouden kunnen 

vermaken, maar helaas is het ook voor ons tijd om weer richting de bus te gaan. Een 

aantal kinderen die uit de waterglijbanen komen doen nog even wat droogs aan, en er 

worden nog snel een paar bezoekjes gebracht aan het winkeltje.    

Zo zitten we keurig op tijd allemaal in de bus voor een rustige rit richting huis. Laatste 

broodjes worden opgegeten, er gaan nog een aantal enthousiaste verhalen en een 

enkeling zit heerlijk te doezelen. Ja het was een super geslaagde dag!  

Om precies vijf uur komen we aan bij de school, waar we alweer worden opgewacht door 

de ouders en opa's en oma's.  

 

 

 

 

Belangrijke data: 
 

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.  

Iedereen is weer welkom op mandag 26 augustus. 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 
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lida.andriol@stichtingopkop.nlAanwezig 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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