Nieuwsbrief d.d. 16-10-2019
Na de herfstvakantie wordt de nieuwsbrief eens in de 2 weken verzonden. De
volgende nieuwsbrief krijgt u per mail op 30 oktober.
Herfstvakantie

De hallen zijn of worden alweer versierd in herfstsferen. Dat ziet er heel mooi uit.
Hartelijk bedankt OR!
Oude Aarde
De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben vorige week een heel leerzaam en leuk bezoek
gebracht aan de Oude Aarde. De kinderen hadden iets leuks gemaakt en er stond een
uitgebreid verslag in de Steenwijker Courant. We willen Neeltje en Frederik nogmaals
bedanken voor hun gastvrijheid.
Oud Papier
We willen alle ouders die afgelopen zaterdag hebben geholpen bij het ophalen van het
oud papier weer heel hartelijk bedanken!
Een compliment voor Marijke, Danielle en Gerry voor hun inzet voor deze intensieve klus!

Boswandeling peuteropvang Wip Wap

Maandagmorgen 14 oktober vertrokken de peuters met een aantal ouders en de juffen
naar de Woldberg voor een boswandeling. Het was gelukkig droog maar alle peuters
hadden voor de zekerheid wel hun laarzen aan gedaan. Dat was achteraf maar goed want
er waren wel heel wat plassen in het bos, wat voor de meeste peuters een uitdaging
vormde om er doorheen te lopen, of om met een stok in de plas te roeren. Onderweg zijn
we veel paddenstoelen tegengekomen en bij elke paddenstoel moest even gestopt
worden om dit wonder van dichtbij te bekijken. Verder hebben we herfstmaterialen
meegenomen om mee te kunnen knutselen. Er is onderweg nog verstoppertje gespeeld
achter hele grote bomen wat de peuters fantastisch vonden om te doen. Terug bij de
auto’s hebben we nog lekker fruit gegeten en wat gedronken. Voor de begeleidende
ouders was er nog een kopje koffie of thee. Hierna was het alweer tijd om naar de
peuteropvang te gaan. Iedereen was moe maar voldaan. De peuters hebben daarna vast
lekker liggen slapen en gedroomd van de kabouters die onder de paddenstoelen zaten.

Kinderboekenweek
Het was een hele, leuke en leerzame Kinderboekenweek met veel leuke activiteiten. Het
thema gaf vele mogelijkheden ook binnen Hallo Wereld en bij creatief, Wetenschap &
technologie.
De voorleeswedstrijd was weer spannend met mooie verhalen en kinderen die hun
uiterste best deden. Uiteindelijk kan er maar 1 de winnaar zijn. Op de Zuiderschool is
dat Lieke Haneman en op de Noorderschool was Jade Nagel de beste. Lieke en Jade
gaan ons vertegenwoordigen bij het voorleeskampioenschap in Steenwijk. We wensen ze
alvast heel veel succes.
Ouderbijdrage Noorderschool en Zuiderschool
Denkt u nog even aan het betalen van de ouderbijdrage voor 1 november. Alvast bedankt
daarvoor.
Jongleren in het verkeer, groep 1/2, BSO/KONN en Peuterwerk Wip Wap (Tinten)
In een gezamenlijk project werken bovenstaande medewerkers aan de bewustmaking van
verkeer bij jonge kinderen. Dinsdagavond 29 oktober is er een ouderavond. De avond
start om 19.30 op de Zuiderschool. We stellen uw komst zeer op prijs.
Studiemiddag Op Kop
Vanmiddag komen alle medewerkers bijeen in het Kulturhus voor een studiemiddag. Alle
scholen in Nederland schrijven voor de periode 2019-2023 een nieuw schoolplan. Voor
het Strategisch beleidsplan van Stichting Op Kop zijn ambities geformuleerd, die
vertaald worden in de schoolplannen van de scholen. Binnen de scholen zijn de
medewerkers en de MR daarbij betrokken. Vanmiddag staat in het teken van deze
ambities en de uitwerking hiervan. Na de herfstvakantie krijgt u nadere informatie over
de uitwerking van deze ambities binnen het schoolplan van de Basisscholen van
Giethoorn.
Rabobank clubactie
De stemmen zijn geteld! Vanaf morgen weten we of ons project gekozen is. Dat hopen
we natuurlijk van harte! Heel belangrijk voor ons nieuwe schoolplein. We willen u van
harte bedanken voor uw stemmen.
De kinderen van de bovenbouw van beide scholen hebben hun best gedaan om loten te
verkopen voor Jantje Beton. De helft van de opbrengst is voor Jantje Beton en de
andere helft is voor de school. Gezamenlijk is er dit schooljaar €300,00 beschikbaar
voor ons nieuwe schoolplein. De kinderen willen we heel hartelijk bedanken voor hun
inzet.

Geboorte

Joey (groep 7) en Len (Peuterwerk Wip Wap) hebben een broertje gekregen!
Gefeliciteerd! We wensen het gezin alle goeds en veel geluk toe.

Afgelopen maandag kwamen Geertje en Peter bij groep 8 vertellen over het reizen
van de piloot en stewardess. Dit in het kader van de Kinderboekenweek.
Ze lieten zien hoeveel vliegtuigen er op dat moment in de lucht waren. De kinderen
waren verbaasd. Dat ia wel uitkijken daarboven in de lucht.
Ze vertelde over wat de bemanning allemaal moet doen voor de passagiers het
vliegtuig kunnen betreden. En wat doet de bemanning dan tijdens (en na) de vlucht.
De kinderen hadden de wereld aan vragen en Peter en Geertje konden heel mooi
vertellen. De middag vloog voorbij!

Ingekomen berichten

Weerbaarheidstraining AllesKids
Vanaf woensdag 30 oktober a.s. van 15:30-16:45 uur start er weer een nieuwe
weerbaarheidstraining van Sportinn/AllesKids bij Sportinn Steenwijk!
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre Wagensveld en
Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan.
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in een
groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te komen? Of wil je
je kind optimaal voorbereiden op de middelbare school?
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te
versterken.
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu, yoga en de
zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen kracht, het krijgt
meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen.
Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om het
geoefende in de praktijk te brengen.
Komt jouw kind meedoen?
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia Keetman
06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com
Belangrijke data:

16-10-2019: MR-vergadering
19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie
29-10-2019: ouderavond Jongleren in het verkeer 19.30 Zuiderschool (ouders
Peuterwerk en ouders groep 1/2)
08-11-2019: Nationaal Schoolontbijt
13-11-2019: Lichtbrigade controle fietsen groep 4 t/m 8

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.

