Nieuwsbrief d.d. 29-08-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Zo genieten we van ons zomerfeest in de laatste schoolweek en opeens is de vakantie
weer voorbij. Een tijd van relaxen, reizen, samenzijn en vele leuke activiteiten. Helaas
gebeuren er in een vakantie ook minder leuke dingen, zowel bij kinderen, ouders, maar
ook bij teamleden. Deze kinderen, ouders en teamleden wensen we alle goeds en sterkte
toe!
De start van schooljaar 2019-2020 is goed verlopen. Even wennen voor medewerkers,
school, BSO en peuterwerk, ouders en kinderen aan de nieuwe schooltijden. Dat heeft
even ruimte en tijd nodig.
In alle groepen is het pestprotocol besproken. Hallo wereld wordt opgestart. Het eerste
thema is “op reis” en sluit aan bij de Kinderboekenweek.

Welkom
Noorderschool:
We heten Anna Werkman ( leerkracht groep 7, donderdag en vrijdag) en Michel Beerta
(leerkracht groep 5/6, vrijdag) van harte welkom op de Noorderschool.
September: Juliette Hartman
Van harte welkom Juliette, we wensen je een hele, fijne tijd op de Noorderschool toe.

Zuiderschool
We heten Merel Offenberg van harte welkom op de Zuiderschool en heel veel plezier.
Afscheid oud-leerling Noorderschool
Er zijn geen woorden voor het verdriet van Ingrid, Hilco, David nu hun zoon en broer
Aron zo plotseling overleden is. Wat een schok en wat een gemis! Vanuit de
Noorderschool hebben we natuurlijk ons medeleven betuigd. We wensen hun en hun
familie heel veel sterkte voor nu en de toekomst toe!
Schoolkalenders
De schoolkalender van basisscholen Giethoorn ziet er met een mooie foto van beide
scholen mooi uit. De inhoud is informatief en handig voor uw planning. Voor de vakantie
had u alle vrije dagen en een infoboekje gekregen, omdat een aantal activiteiten nog
verschillend zijn. Er is heel veel afgestemd, onderwijsinhoudelijk staan we helemaal op 1
lijn, maar feestelijke ouderavond, zomerfeest, afscheid groep 8 zijn nog verschillend.
Dit heeft organisatorische redenen. Heeft u opmerkingen graag even melden bij
lida.andriol@stichtingopkop.nl
MR-vergadering
Aanstaande maandag vindt de eerste vergadering van de gezamenlijke MR-en van
basisscholen Giethoorn plaats. (19.30 Noorderschool)
De volgende punten komen aan de orde:
Schoolgids, schoolplan, schoolondersteuningsprofiel (SOP), Kengetallen en opbrengsten
(resultaten), voortgang bouw, inspectie en informatieve ouderavond.
Onderwijsinspectie
Het streven van de onderwijsinspectie is om eens per 4 jaar de scholen te bezoeken.
Voor basisscholen Giethoorn is dit inmiddels 6 jaar geleden. Wanneer de resultaten te
wensen overlaten vindt het bezoek altijd eerder plaats. Gelukkig zijn onze resultaten
(opbrengsten) goed en daar zijn we trots op! Je wilt je als school altijd zo goed
mogelijk profileren en daarom is het altijd spannend.
Deze keer is het een themaonderzoek en we zijn heel blij met het onderwerp
“didactisch handelen, didactisch coachen.” De afgelopen jaren zijn we hier heel
intensief mee bezig geweest. In de volgende nieuwsbrief hoort u hoe het bezoek
verlopen is.
Zuiderschool:
Dinsdag 3 september

Presentatie didactisch handelen, didactisch coachen. (inspectie, Lida, Cathy en Mirjam)
Daarna 3 groepsbezoeken in groep 3/4, 5/6 en 7/8. (inspectie en de intern begeleider
Cathy)
Nagesprek met het inspectie, directie en team.
Noorderschool
Donderdag 5 september
3 groepsbezoeken in groep 1/2, 3 en 8
Nagesprek met inspectie, directie en team.

Logopedie in Giethoorn
Beste ouders, leerlingen en leerkrachten,
Hopelijk hebben jullie allemaal kunnen genieten van een fijne zomervakantie. Nu
het schooljaar weer van start gaat, begint voor veel kinderen ook de logopedie
weer. Omdat ik voor 4 dagen in de week een nieuwe baan heb, die dichterbij mijn
woonplaats is, neemt een nieuwe logopedist het stokje van mij over. Op vrijdag
blijf ik nog wel bij logopediepraktijk Steenwijk werken, maar niet meer bij jullie
op school. Ik wil jullie via deze weg laten weten dat ik jullie betrokkenheid heb
gewaardeerd! Mocht u nog een vraag voor mij hebben met betrekking tot
logopedische behandelingen die ik vorig schooljaar heb verzorgd, dan ben ik te
bereiken via de mail (logopedieliset@outlook.com) of per telefoon (0611679947).
In het onderstaande stukje stelt de nieuwe logopedist zich aan jullie voor. Bedankt
en het beste voor de toekomst.
Ik ben Laura Karperien. In Juli 2019 ben ik afgestudeerd als logopedist aan de
Hogeschool Windesheim te Zwolle. Vanaf eind augustus 2019 kom ik bij
Logopediepraktijk
Steenwijk
als
allround
logopedist
te
werken.
Ik ben geboren en getogen in Vollenhove. In mijn vrije tijd sport en lees ik graag.
Daarnaast vind ik het ook leuk om met vriendinnen en mijn vriend af te spreken en
dingen te ondernemen. Naast logopedist ben ik ook afgestudeerd
onderwijsassistent. Tijdens de opleiding onderwijsassistent heb ik individueel
gewerkt met kinderen met leer-/ontwikkelingsachterstanden en autisme. Tijdens
de opleiding logopedie heb ik stage gelopen op een kinderbehandelcentrum en in
een vrije vestiging. De doelgroep kinderen is waar ik veel affiniteit mee heb en
mijn hart ligt op logopedisch gebied. Voor een uitdaging loop ik niet weg. Graag wil
ik mij daarom in de toekomst nog meer specialiseren, om mijzelf te kunnen
verbreden binnen het vak logopedie. Ik kijk uit naar onze samenwerking! Heeft u
een vraag voor mij? Dan kunt u een mail sturen naar lauralogopedie@outlook.com.

Laura begeleidt elke donderdag kinderen op de Zuiderschool, Noorderschool en
kinderen van peuterwerk Tinten.
BSO KONN
De vakantie is weer voorbij en we kunnen terugkijken op een goede vakantie. Ons thema
was ‘Hangen in je hangmat’ en dat hebben we dat ook uitgebreid gedaan omdat het
weer dit bij uitstek toeliet. Ook hebben we ons ook heel erg vermaakt met water want
dat geeft toch de beste verkoeling en niet te vergeten heel veel pret. In de vakantie
hebben we ook een bezoekje aan de bewoners van Zonnewiede gebracht. Daar hebben
we spelletjes gedaan zoals snoephappen en koekhappen. Dit is voor veel ouderen een
feest van herkenning. De contacten zijn weer gelegd om in het najaar nog samen iets te
ondernemen, want het blijft heel bijzonder om te zien hoe er een mooie interactie er
tot stand komt elke keer. Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van Robin
Winter ,Fenna Gorte en Benjamin Kok Zij gaan alle drie naar het voorgezet onderwijs.
Ook hebben we afscheid genomen van Lars en Jens Gorte. Met ingang van 9 september
hebben we uitbreiding van ons team. Sharon Bruinenberg zal ons gaan versterken. In het
volgende verslag zal zij zichzelf aan u voorstellen. Felicia Schepers is momenteel
afwezig zij heeft een hersenschudding opgelopen, wanneer zij weer op de groep zal
staan is nog onzeker. Wij wensen haar heel veel beterschap en hopen op een spoedig
herstel. Diverse invalkrachten zullen ons voorlopig helpen, Lida Schaap is zoveel mogelijk
het vaste gezicht op de groep.
De bovenverdieping van de Zuiderschool is weer helemaal in orde gebracht voor de
oudere kinderen van de BSO en dat ziet er erg functioneel en gezellig uit!

Feestweek Gondelvaart
De feestweek is gestart onder prima weersomstandigheden en goede
weersverwachtingen. Vrijdag zijn de kinderen van Giethoorn aan de beurt. Gisteren
heeft u een uitgebreide mailing ontvangen over de organisatie van deze dag, zowel voor
groep 1 t/m 4 (ochtend) en groep 5 t/m 8 (middag).
Belangrijk is dat de groepen 5 t/m 8 op de fiets komen en dat de groepen 1 t/m 4
verkleed mogen komen.

Zaterdagavond is de jaarlijkse gondelvaart. De Noorder school, de Zuiderschool en
peuterwerk Tinten doen mee met een gondel. De kinderen hebben hier hun eigen
inbreng in gehad. We willen iedereen die hier zijn steentje aan bijgedragen heeft
heel hartelijk bedanken. Het is steeds weer een hele klus!
Met dank aan de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd. (Noorderschool)
Een dikke pluim voor de Annick, Dinie, Eliza en Celine (organisatie vanuit Vereniging
Gondelvaart Giethoorn) Een erg leuk programma voor alle kinderen, een prima
organisatie en een hele, goede samenwerking met de basisscholen Giethoorn.

We wensen iedereen een hele fijne feestweek toe namens alle medewerkers, school,
BSO en peuterwerk Tinten.
TSO
Voor de vakantie hebben we afscheid genomen van de TSO-medewerkers met een
lied en cadeautjes. Een mijlpaal na zoveel jaren inzet. Zowel de TSO van Zuid als van
Noord hadden hun eigen speelgoed. Dit speelgoed is of naar school of naar de BSO
gegaan, zodat onze kinderen daar gebruik van kunnen maken. Onze hartelijke dank
daarvoor!

Zuiderschool
Op donderdagmorgen (tot 12.00) is groep 3/4 van de Zuiderschool gesplitst. Groep 3/4
is een intensieve combinatie en op deze manier krijgen beide groepen even extra
aandacht en hulp. Deze groep zit in de kamer van Lida.
Gondel

Even een voorproefje van de gondel van de Zuiderschool. De kinderen hebben erg hun
best gedaan.

Lokaal groep 4
Er is hard gewerkt om voor groep 4 een gezellig lokaal te maken op de zolder. Met dank
aan Gera die in de vakantie de muren geverfd heeft, aan Roel en Bert die veel moeite

hebben moeten doen om het digibord gebruiksklaar te maken, maar ook aan bouwbedrijf
Smit die snel en adequaat onze spullen gehaald, gebracht etc. heeft, ondanks dat ze het
erg druk hadden. Dat wordt erg gewaardeerd. We wensen de kinderen en Gera een goed
en fijn schooljaar toe op de bovenverdieping.
Geboorte
Lana (groep 1) en Fien Stroop hebben een broertje gekregen. Hij heet Pim. We wensen
ze samen met hun ouders alle goeds en veel geluk toe!

Belangrijke data:

26-08-2019: Start schooljaar 2019-2020
30-09-2019: Feest Gondelvaart, feestdag voor de kinderen van Giethoorn
31-08-2019: Gondelvaart
02-09-2019: 19.30 MR-vergadering
03-09-2019: Inspectiebezoek Zuiderschool
04-09-2019: Inspectiebezoek Noorderschool
05-09-2019: Gera afwezig inval
14-09-2019: Oud papier
17-09-2019: Dode Hoek project VVN Steenwijkerland groep 5 t/m 8
17-09-2019: Hannie afwezig (inval)
25-09-2019: Kinderpostzegels
26-09-2019: Start typen bovenbouw
30-09-2019: Ouderpanel
02-10-2019: Opening Kinderboekenweek
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.

