Nieuwsbrief d.d. 04-06-2019
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
Luizen
Op beide scholen zijn luizen gemeld. Graag heel goed controleren! Alvast bedankt voor
de moeite.
Kangoeroe
De uitslag van de Kangoeroewedstrijd is binnen. Deze week wordt de uitslag bekend
gemaakt en de cadeautjes uitgedeeld.
Ouderpanel
Vanavond komt het ouderpanel voor de 4e keer dit jaar bij elkaar op de Zuiderschool. De
volgende onderwerpen komen aan de orde: 5 gelijke dagen model, social schools
ouderportaal, evaluatie activiteiten, aanvullingen en ideeën, cultureel, doorgaande
leerlijnen, projecten 2-12 jaar. En wat verder ter tafel komt.
Hillie Braamskamp neemt afscheid van het ouderpanel. We willen haar heel hartelijk
bedanken voor haar betrokkenheid en inbreng binnen ons ouderpanel.
Er is ruimte voor een aanvulling. Lijkt het je leuk en goed om hierin te participeren dan
graag een mailtje naar lida.andriol@stichtingopkop.nl
MR-vergadering
De MR-vergadering van 06-06-2019 komt te vervallen. De volgende vergadering is op
26-06-2019.
Formatie
De groepsindeling heeft u ontvangen. De formatie is bijna rond. Binnenkort kunt u de
volledige informatie verwachten.

Oudermiddag Sophia klas
Dinsdagmiddag 4 juni 2019 waren er ouders op bezoek in de Sophiaklas. De
kinderen hebben aan verschillende projecten gewerkt. Zo was er het
melkwegspel, met veel leuke weetjes en moeilijke vragen over ons
melkwegstelsel. En hebben kinderen een hele leuke en leerzame film gemaakt
over milieu en hoe we vervuiling van het milieu kunnen tegengaan. Om vervolgens
in een afvalsorteerrace hebben gestreden om eeuwige roem. Tot slot hebben de
leerlingen de ouders een mindsetles gegeven waarin de ouders hebben geleerd
welke mindset zij hebben en wat dat je kan leren hoe je met uitdagingen en leren
omgaat.
Mirjam Huizeling

Pilot Social schools (ouderportaal)
Op de Zuiderschool wordt een pilot gedraaid met het ouderportaal van social
schools. U heeft daarvoor een code ontvangen. De meeste ouders hebben zich al
aangemeld, daarvoor onze dank! We hebben al een aantal positieve reacties
ontvangen. Binnenkort wordt het besproken in het team, de MR en het
ouderpanel. We zullen u op de hoogte houden van de voortgang.
Schoolreis kleuters Zuiderschool
Door omstandigheden is de bestemming voor groep 1/2 veranderd. Ze gaan nu
met de bus naar Park Nienoord in Leek.

Voetbaltoernooi 4 tegen 4
Sorry Hidde, jouw naam stond er niet bij, daarom nog een keer.
Welkom
Niam, June en Mia worden in juni 4 jaar. We wensen ze samen met hun ouders
een hele fijne tijd op de Zuiderschool toe.

Avondvierdaagse
Op dinsdag 11 juni krijgen alle kinderen die meelopen met de avondvierdaagse de
begeleidende brieven mee naar huis. Dit omdat de starttijden nog niet duidelijk zijn
voor ons.
Afscheidsfeestje overblijf
Dit i.v.m. de invoering van het 5-gelijke dagen model in schooljaar 2019-2020

Dinsdag 11 juni trakteren de overblijfkrachten alle kinderen van de school!
( dus ook de kinderen die niet/nooit) overblijven op patat met frikandel/patat.
Zij hoeven dus die dag geen brood mee te nemen.
Tevens hoeven die dag de kinderen GEEN overblijfkosten te betalen.
We wensen de kinderen en de medewerkers een hele, fijne lunch!
Natuurlijk besteden we voor de vakantie nog aandacht aan het afscheid van onze
gewaardeerde overblijfmedewerkers.
Schoolkorfbal

Prachtig weer, 37 teams, een prima organisatie en een hele sportieve sfeer
kenmerkten het schoolkorfbaltoernooi van groep 5/6 en 7/8 van KV Noveas in
Steenwijk! Een toernooi om heel goed op terug te kijken. Alle 5 teams (30
kinderen) hebben erg hun best gedaan en veel sportief plezier gehad. Natuurlijk
kan niet iedereen winnen, maar onderstaande teams wisten toch 2 bekers in de
wacht te slepen.
Team 1 van groep 5/6 stond in een spannende finale en verloor net! Ze kregen de
tweede prijs en een mooie beker. Femke, Naod, Sem, Daan, Dirk Jan en Jeanine.
super!
Team 1 van groep 7/8 veroverde de vierde plaats en kreeg ook een beker. Beide
teams van harte gefeliciteerd.
Er was ook een schutterstoernooi. Jelte schoot er 10 in. In de tweede ronde
werd hij verslagen. Heel goed gedaan Jelte!
Zonder ondersteuning en vervoer geen toernooi. Janneke, Marjan, Marco,
Reinoud, Mariska heel erg bedankt voor de begeleiding!
Natuurlijk willen we ook alle ouders die voor het vervoer hebben gezorgd in het
zonnetje zetten.
De korfbalvereniging van Giethoorn willen we bedanken voor de prettige
samenwerking m.b.t. de trainingen en voor het lenen van de shirts.
Type-clinic beide scholen

In de groepen 6 wordt deze week een type-clinic gegeven. Vervolgens kunnen
belangstellende ouders hun kinderen opgeven voor schooljaar 2019-2020. (na
schooltijd)

Welkom
Quinten en Ella worden in juni 4 jaar. We wensen ze samen met hun ouders een hele,
fijne tijd op de Noorderschool toe.
Survivalkamp Noorderschool
Van 12 t/m 14 juni gaat groep 7/8 naar het survivalkamp in Annen. Daar hebben we ze
veel zin in. Yvette, Hannie, Karin en Arjan zijn de begeleiders.
Hannie wordt op woensdagmorgen, donderdag en vrijdag vervangen door verschillende
mensen. We wensen groep 7/8 en de begeleiders een hele, fijne schoolreis toe!
Feestelijke ouderavond
We kunnen weer terugkijken op een geweldige feestelijke ouderavond. De kinderen o.l.v.
de teamleden schitterden op het toneel en hadden veel plezier. Heel jammer dat
Mathilde niet aanwezig kon zijn. Onze dank voor de filmpjes die gestuurd zijn, zodat ze
een impressie had van deze avond. We willen iedereen hartelijk bedanken die op wat
voor wijze dan ook ons ondersteund heeft! Zonder uw hulp zou dit niet mogelijk zijn!
Poëzie workshop groep 5
Op Maandag 3 juni kwam de dichter Kasper Peters bij ons op bezoek in groep 5. Kasper
is een dichter en hij woont in het Noorden van Groningen. Wij werden getrakteerd op
een poëzie-workshop.
Kasper vertelde over;
Puddingdag, Mammoet-kracht, Dagdromen.
Als ik donderdag niet doorwerk wordt het nooit….vrijdag.
De kinderen werden erg enthousiast door zijn fantasierijke verhalen en hebben zelf
hele mooie gedichten geschreven. In het weekend van Kopje Cultuur (september) zullen
wij hier nog meer over horen!

Belangrijke data:

Week van 3 juni en 10 juni Cito –toetsen
10-06-2019: 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij.
12 t/m 14: Kamp Noorderschool survivalkamp Annen
17 t/m 20 juni: Avondvierdaagse Steenwijk
21-06-2019: alle leerlingen 9.30 op school
18-06-2019: Juffendag Noorderschool
25-06-2019: Alle leerlingen vrij studiedag team
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 1007-2019 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.

