Nieuwsbrief d.d. 17-04-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Pasen 2019
We willen iedereen hele, gezellige Paasdagen wensen en een hele, fijne vakantie!
Belangrijk!

Op 6 mei, direct na de meivakantie komt de schoolfotograaf op beide scholen. De
OR-en verzorgen gezamenlijk de organisatie hiervan.
Oud papier
We willen de ouders van Noord die op een aantal data, de Zuiderbasisschool willen
ondersteunen heel hartelijk bedanken.
Cito-eindtoets
De kinderen hebben erg hun best gedaan! De uitslag wordt eind mei bekend gemaakt.
We hopen van harte dat alle kinderen binnen hun mogelijkheden optimaal
gepresteerd hebben.

2019-2020:
Herfstvakantie: 19 oktober 2019 t/m 27 oktober 2019.
Kerstvakantie: 21 december 2019 t/m 5 januari 2020.
Voorjaarsvakantie: 15 februari 2020 t/m 23 februari 2020.
Goede Vrijdag en Pasen: 10 april 2020 t/m 13 april 2020.
Meivakantie: 25 april 2020 t/m 10 mei 2020.
Hemelvaartsdag: 21 en 22 mei 2020.
Pinksteren 1 juni 2020.
Zomervakantie: 4 juli 2020 t/m 16 augustus 2020.
Koningsspelen

Vrijdag 12 april vierden beide scholen de Koningsspelen op verschillende locaties.
Groep 1-2: in het Kulturhus in Giethoorn.
Groep 3-4: bij Sport Inn in Steenwijk.
Groep 5-6: in het Racketcentrum in Tuk.
Groep 7-8: in zwembad “de Kragge” in Zwartsluis.
De peuters genoten van een lekker ontbijt in de kleuterklas.
In verschillende kranten stonden mooie foto ’s met uitleg. We hebben een geweldige
ochtend gehad, dankzij de enorme inzet van de commissie Koningsspelen (teamleden en
OR leden van beide scholen) en heel veel ouders. De organisatie liep gesmeerd. De
kinderen hebben er erg van genoten!
In het bijzonder willen we bedanken:
 Commissie Koningsspelen, ouderraad Noorder- en Zuiderschool
 Sponsoren: Supermarkt Plus + Vitaal Giethoorn
 Bedrijven: Kulturhus, svGiethoorn-Samen Een, Sport-Inn Steenwijk,
Racketcentrum Tuk en zwembad de Kragge in Zwartsluis
 Ten Heuvel Tours

Verkeersexamen
Alle kinderen van groep 7 zijn vorige week geslaagd voor het praktisch
verkeersexamen! Van harte gefeliciteerd!
De waanzinnige boomhut
Op maandag 15 en dinsdag 16 april gingen de leerlingen van de groepen 3 tot en
met 6 van beide scholen naar de voorstelling " De Waanzinnige Boomhut van 13
verdiepingen", in de Meenthe.
Het was een ontzettend leuke, grappige, verrassende, doldwaze en soms
spannende voorstelling waarbij de kinderen op het puntje van hun stoel zaten.
Ouders en verzorgers die mee hebben geholpen met het vervoer; hartelijk dank
voor jullie inzet!

Schoolvoetbal meisjes
Afgelopen woensdag was het de beurt van het damesteam om te schitteren op
het schoolvoetbal toernooi in Steenwijk. Nou dat hebben ze gedaan! Na een 1-0
overwinning in de eerste wedstrijd hadden de dames de smaak te pakken. De
tweede wedstrijd wonnen ze met 2-0. De derde wedstrijd zelfs met 3-0 en
daarmee werden we eerste van onze poule. Meteen daarna moesten we de halve
finale spelen en deze verloren we net met 1 doelpunt tegen. Toch zijn we super
trots op het mooie resultaat en de leuke sfeer.

Schoolvoetbal meisjes
Mooi weer, een goede sfeer, de eerste wedstrijd winnen en veel supporters. Zelfs
een aantal jongens uit de klas waren op de fiets gestapt en kwamen de meiden
aanmoedigen.
Na 3 wedstrijden gespeeld te hebben was het super spannend in de poule. De
wedstrijdleiding had het er druk mee! Uiteindelijk moest er gekeken worden naar

aantal doelpunten en doelsaldo. Toen dat ook nog gelijk bleek te zijn, was het
onderlinge resultaat doorslaggevend. Net niet door naar de halve finales... natuurlijk
baalden de meiden een beetje. Gelukkig was het in de kleedkamer al gauw weer
gezellig en waren ze trots op zichzelf. En wij trots op de dames! Super gedaan!
Ouders die hebben gereden en de shirts gewassen hebben bedankt!
Schoolkrant
We willen Jeroen, Evert en Willem weer heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor
een hele mooie paasschoolkrant.

Knutselen in Museum Giethoorn ’t Olde Maat Uus
In de meivakantie staat er weer een creatieve middag op het programma. Kinderen van
groep 3 t/m 8 zijn op woensdagmiddag 24 april van harte welkom om te komen
knutselen. Het thema is “voorjaar in de gracht”. Voor de kinderen liggen er deksels van
schoenendozen klaar en allerlei knutselmateriaal. Hiermee kunnen zij een typisch
Gieters tafereel maken; De dorpsgracht met een bootje, riet en de zon hoog aan de
hemel? De kinderen mogen hun eigen ideeën er op los laten. De organisatie is erg
benieuwd wat voor kunstwerken er gemaakt gaan worden. Ook gaan we naambordjes
maken. Hoe leuk is het om bij de voordeur van je huis een eigen gemaakt bordje te
hangen?
De kinderen zijn welkom tussen 13:30 en 15:30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig. De
kosten voor deelname aan deze middag bedragen slechts € 1,50 per kind. Ouders die lid
zijn van de Vereniging Vrienden van ’t Olde Maat Uus hebben gratis entree op vertoon
van hun ledenkaart.
Meivakantie, zwembad Vollenhove
Dinsdag 30 april kun je op zoek naar de schatten in het zwembad.
Donderdag 2 mei houden we een loopmatrace.
Natuurlijk mag een disco ook niet ontbreken deze vakantie.
Voor de openingstijden voor recreatief zwemmen verwijzen wij naar onze website:

www.zwembadvollenhove.nl
Vanaf 29 april is het buitenbad geopend.

Belangrijke data:

19-04-2019: (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie
06-05-2019: schoolfotograaf beide scholen
07-05-2019: MR-vergadering
16-05-2019: Grote Rekendag
22 t/m 24 mei: Kamp Zuiderschool Ameland
23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool
Groep 1 t/m 4 middag vrijdag (Noorderschool)
30-05-2019 t/m 02-06-2019 lang weekend Hemelvaart
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.

