Nieuwsbrief d.d. 27-06-2018
Wilt u de nieuwsbrief overzichtelijk en duidelijk lezen, kijk dan op de website van de scholen.
Wilt u de nieuwsbrief op een ander emailadres ontvangen, dan moet u zich opnieuw aanmelden op
de website. De nieuwsbrief wordt iedere woensdag verzonden.
Heeft u moeite met het ontvangen van de nieuwsbrief, dan eerst graag even bij de spam kijken
(ongewenste berichten) en vervolgens melden. Elke nieuwsbrief staat ook op de website.

Belangrijk

We ontvangen veel mailtjes over het niet ontvangen van de nieuwsbrief via de mail.
Vanaf 01-07-2018 hebben we een nieuwe website. We zijn druk bezig met het
vullen hiervan. We kunnen nog niet alles vullen i.v.m. nog ontbrekende gegevens.
We gaan ervan uit dat de website na de zomervakantie volledig gevuld is.
Het wordt 1 website voor beide scholen en in de overgangsfase naar de nieuwe
school. De voorlopige naam wordt www.basisscholengiethoorn.nl
Natuurlijk gaan we voor de nieuwe school samen een nieuwe naam bedanken die past
bij de visie van ons onderwijs en de mooie omgeving van Giethoorn.
Voorgang bouw nieuwe school Giethoorn

Op dinsdag 3 juli gaan de groepen 1 t/m 6 van beide scholen op schoolreis.
Zuiderschool

Groep 1/2 gaat met de bus naar de Naturij in Drachten
Groep 3 t/m 6 gaat naar Pretpark Hellendoorn
Noorderschool:
Groep 1/2 gaat naar Havelte
Ouders die voor het vervoer en de begeleiding zorgen, alvast hartelijk bedankt!
Groep 3 t/m 6 gaat naar Hellendoorn.
We wensen iedereen heel veel plezier!
Reisje Peuterzaal naar de kinderboerderij

Volgende

Survivalkamp Annen groep 7/8 Zuiderbasisschool
Volgende w

Schoolkamp groep 7/8 Noorderschool
De kinderen van groep 7/8 zijn dinsdagmorgen onder luid getoeter vroeg vertrokken
naar Ameland. Ze hadden er heel veel zin in! Alle ouders die voor de begeleiding en het
vervoer zorgen, alvast hartelijk bedankt!
Stadsmuseum Vollenhove
Vorige week dinsdag is groep 8 naar Vollenhove geweest in het kader van cultureel
erfgoed. In het museum kregen de kinderen les over hoe het leven op een Botter eraan
toe ging. Wat ging er mee op de boot als ze een week van huis gingen om te vissen. Hoe
was het leven in het begin van vorige eeuw en hoe was het leven aan boord? Hoe gingen
ze eigenlijk naar de wc? De kinderen waren enigszins verbaasd toen ze hoorde dat er
geen wc-papier was en dat de linkerhand werd gebruikt. Na al deze informatie was het
tijd om een Botter van dichtbij te bekijken en mocht er gevaren worden. Het weer zat

niet echt mee, maar dat mocht de pret bij deze bikkels niet drukken. Van aan het roer
staan tot zwaarden van de boot omhoogtrekken, de kinderen vonden het super! Een
leerzaam uitje dat zeker voor herhaling vatbaar is. We willen de mensen van het
Stadsmuseum Vollenhove en de ouders die hebben gereden bedanken.

Ingekomen post:
Met kinderen reizen?
www.kidsenreizen.nl
Download de app GGDreistmee

Belangrijke data:

24-06-2018: Zondag Boekenmarkt 10.00-17.00 in Steenwijk
www.steenwijkvestingstad.nl
26,27,28,29 juni kamp Ameland Noorderschool groep 7/8
03-07-2018: Schoolreizen groep 1 t/m 6
04-07-2018: Evaluatievergadering alle leerlingen vrij!
09-07-2018: Studiedag (Analyse resultaten) alle leerlingen vrij
06-07-2018: Rapporten mee
09-07-2018: Deze week zijn de rapportgesprekken
Laatste week Zuiderbasisschool
17-07-2018: Feestelijke ouderavond Zuiderbasisschool
18-07-2018: om 9.30 naar school
19-07-2018: afscheid groep 8 Zuiderbasisschool (Groep 8 vrijdag 18 juli vrij!)
19-07-2018: Zomerfeest Zuiderbasisschool
Laatste week Noorderschool
18-07-2018: Afscheid groep 8 Noorderschool
19-07-2018: Groep 8 is vrij!
20-07-2018: Zomerfeest Noorderschool

20-07-2018: middag vrij en…… zomervakantie
Telefonische bereikbaarheid Lida
0521-475297
06-28143472
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
directie@zuiderschool.nl
directie@noorderschool.nl
lida.andriol@stichtingopkop.nl
cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl

