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De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Intocht Sinterklaas Giethoorn

Zaterdag 24 november komt Sint om 13.30 met heel veel Pieten aan in Giethoorn.
Dat wordt vast weer een geweldig feest. Heel veel plezier!
Versiering
De hallen op beide scholen zijn weer heel mooi en gezellig versierd.
Ouderraadsleden van beide scholen heel hartelijk bedankt!

Voorstelling

Wat fijn dat er zoveel ouders zijn die zich aangemeld hebben! We hebben op beide
scholen nog een aantal ouders met auto ‘s nodig! Zie voor verdere informatie
hieronder.
Op 4 december gaan de groepen 3 t/m 6 van de Noorderschool en Zuiderbasisschool
naar een Sinterklaasvoorstelling in “De Meenthe”. Deze voorstelling wordt uitgevoerd
door diverse leerkrachten van verschillende scholen uit Steenwijkerland. Gemeente
Steenwijkerland en RABO-theater “De Meenthe” zijn hier ook nauw bij betrokken. De
Voostelling heet “Het cadeau van Sinterklaas.” Groep 7/8 gaat naar een film kijken in
“De Meenthe.” Op de Noorderschool wordt de gymbus ook ingezet.
Voor de Noorderschool hebben we nog voor ongeveer 50 kinderen vervoer nodig en
voor de Zuiderbasisschool voor ongeveer 52 kinderen.
We vertrekken om 8.45 en zijn om ongeveer 11.00 weer terug op school. Ouders
kunnen niet bij de voorstelling aanwezig zijn.
Uw hulp wordt zeer op prijs gesteld!
Graag mailen naar lida.andriol@stichtingopkop.nl
Alvast bedankt voor de moeite.
Sinterklaasfeest 5 december
De Noorderschool en de Zuiderschool vieren beiden op hun eigen manier het
Sinterklaasfeest. Om verwarring te voorkomen wordt de informatie per school via
Parnassys verstuurd.
Hallo Wereld
Mehmet Demirozcan heeft woensdag op de Zuiderbasisschool een les Islamitisch
godsdienstig vormingsonderwijs (IGVO) gegeven en volgende week gaat hij dat op de
Noorderschool in 2 groepen doen. Bij deze les is de eigen leerkracht en de docent HVO
of GVO aanwezig. Op 4 december gaan we Hallo Wereld evalueren en bereiden we ons
nieuwe thema voor. Nadere informatie volgt. Heeft u vragen maak gerust een afspraak
of loop even binnen.

Bijeenkomst Steven Pont op 13 november in de Meenthe
In de nieuwsbrief hebben we de lezing van Steven Pont vermeld. Het platform preventie
van de gemeente Steenwijkerland organiseerde deze lezing, die ging over opvoeding in
deze maatschappij. Wat is normaal en wat niet? Wat is de basis? In totaal hebben 550
mensen deze lezing bezocht en dat overtrof alle verwachtingen. Natuurlijk zijn we daar
als platform preventie heel blij mee. Samen met de deelnemers van het platform gaan
we kijken naar een vervolg.
Kanjertraining

Kanjertraining voor vertrouwen, veiligheid, rust en wederzijds respect. Zie
www.kanjertraining.nl Vandaag hebben onder begeleiding van Rianne Ridderinkhof weer
heel veel nieuwe input gekregen in de vorm van oefeningen, nieuwe materialen en theorie.
Heel verfrissend en belangrijk in onze nieuwe aanpak van Hallo Wereld. Peuterwerk,
BSO en de docenten van HVO en GVO waren hierbij aanwezig.
Afstuderen

Felicia Schepers en Lida Schaap (BSO) studeren volgende week woensdagavond af in
Zwolle. Ze hebben de opleiding gespecialiseerd pedagogisch medewerker afgerond met
als specialisaties babyspecialist en combinatiefunctionaris. We willen ze natuurlijk van
harte feliciteren en wat fijn dat we zulke gekwalificeerde mensen binnen onze

organisatie hebben. Daar zijn we trots op! Lida Andriol gaat naar de feestelijk uitreiking
toe.
Voorlichtingsavond ouders groep 8 Voorgezet onderwijs
Woensdagavond 28 november vindt de voorlichtingsavond voortgezet onderwijs voor de
ouders van de kinderen van groep 8 plaats. Op deze avond zijn de scholen van Steenwijk
en AOC-groen van Meppel aanwezig. Yvette, Roel en Cathy verzorgen deze avond samen
met de docenten van het voortgezet onderwijs.
Luizen
Deze keer een melding vanuit peuterwerk. Wilt u a.u.b. alert blijven?
Spaaractie Total voor boeken
Heeft u zegels over dan zouden we het zeer op prijs stellen wanneer we die zouden
mogen gebruiken. U kunt ze meegeven aan uw kind. Alvast heel hartelijk bedankt!

Oproep
De commissie oud papier wil de vaarroute graag beter vormgeven, digitaliseren. Wie zou
ze daarbij willen helpen? Je mag mailen naar lida.andriol@stichtingopkop.nl
Workshop filmtechnieken.
Dinsdag 13 november hebben de kinderen uit de bovenbouw de workshop filmtechnieken
met veel enthousiasme gevolgd.
Onder leiding van een gastdocent kregen de leerlingen les over hoe de camera
gehanteerd moet worden in diverse situaties. Diverse perspectieven werden besproken.
Daarna kregen de kinderen de opdracht om in groepjes een korte film te maken over een
probleem op school. Korte scenes en een goed gebruik van de perspectieven stond
daarbij voorop.
Het gemaakte materiaal moest daarna door de kinderen worden bewerkt. Scenes
werden in goede volgorde gezet met een mooi verloop, en op de achtergrond werd een
passend muziekstuk gemonteerd.
Het uiteindelijk resultaat was erg mooi.
Ook op de Noorderschool hebben de kinderen van groep 7/8 deze leerzame en
interactieve workshop gevolgd.

Sprookjesfilm Roodkapje
In samenwerking met kunsteducatie Grote Broer hebben de kleuters een sprookjesfilm
van Roodkapje gemaakt. We zijn begonnen met het voorlezen en vertellen over het
sprookje. In de klas is een puzzel van Roodkapje gemaakt en hebben we een liedje
geoefend (Roodkapje waar ga je heen?). Hierna kwam de theaterdocent met ons de
rollen oefenen en de scenes uitspelen met de hele groep. Vooraf werden de emoties
uitgebeeld door de kinderen die in het sprookje voorkomen. Dit was best spannend
omdat niet iedereen altijd even aardig is in het sprookje. De tweede keer dat de
theaterdocent ons bezocht werden de scenes in kleine groepjes gefilmd. Intussen
hadden we alle attributen bij elkaar gesprokkeld die nodig waren voor de film. Deze
stukjes worden aan elkaar geplakt zodat er één film overblijft. We zijn benieuwd.

Ziek
Juf Annet is geveld door de griep. Maandag was er geen inval beschikbaar. Met dank aan
de collega ’s die dit samen opgelost hebben, zodat er geen kinderen naar huis gestuurd
hoeven te worden. We hopen dat Annet vrijdag weer beter is.
Ouderbijdrage Noorderschool
Een tijdje geleden heeft u een nota gehad m.b.t. de ouderbijdrage van de
Noorderschool. Wilt u deze a.u.b. betalen i.v.m. de hoge kosten van de
decembermaand. Als u al heeft betaald, kunt u dit bericht negeren natuurlijk.
Alvast bedankt voor de moeite. (OR)

Ingekomen stukken

Belangrijke data:

28-11-2018: Voorlichting scholen voortgezet onderwijs ouders groep 8
04-12-2018: Voorstelling groep 3 t/m 6 in “De Meenthe” in Steenwijk en groep
7/8 een film in Steenwijk.
05-12-2018: Sinterklaas op school
Telefonische bereikbaarheid Lida
0521-475297
06-28143472
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
directie@zuiderschool.nl
directie@noorderschool.nl
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.

