Nieuwsbrief d.d. 17-10-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Wat hebben we een mooie nazomer en het lijkt alsof de tijd hierdoor nog sneller gaat.
Alweer herfstvakantie. We wensen iedereen een hele, fijne herfstvakantie toe!
10-jarig bestaan Stichting Op Kop

Stichting Op Kop bestaat 10 jaar en dat gaan we vieren!
Op 31-10-2018 wordt dit gevierd met alle medewerkers. (Middag en deel van de avond)
Op dinsdag 06-11-2018 hebben alle kinderen hun feestje! Ze gaan met bussen naar de
Strandhoeve in Baarlo en gaan genieten van een voorstelling!
Op deze dag eten de kinderen niet thuis of bij de TSO. WE komen na 12 uur terug op
school, eten samen met de leerkracht in de groep en gaan daarna nog even buiten spelen.
Denkt u aan de TSO?
We maken er een heel leuk feestje van!
Intrede nieuwe dominee Doopsgezinde kerk
GGD-nieuwsbrief onderzoek leerlingen
Bijgevoegd

Belangrijk Oud papier
Graag de opgaveformulieren (Zuiderbasisschool en Noorderschool) voor 19 oktober
inleveren. Alvast bedankt voor de moeite.
Boswandeling peuteropvang
Woensdag 11 oktober hebben we ons jaarlijks
uitje naar het bos gehad. Samen hebben we er
een geweldige morgen van gemaakt met zoeken
naar paddenstoelen, liedjes, verstoppertje spelen,
verzamelen van blaadjes, stokjes enz.
We hebben de morgen gezamenlijk afgesloten met een picknick voor de peuters en een
kop koffie voor de ouders die beschikbaar waren om de peuters naar het bos te rijden.

Ouderpanel
Gisteravond vond het eerste ouderpanel plaats en zijn de volgende onderwerpen
besproken:
Hallo Wereld
Rapporten en rapportage in combinatie met Snappet
Schoolgids, nieuwsbrief en informatievoorziening
Oud Papier afstemming Noorderschool en Zuiderbasisschool

We zouden het op prijs stellen, wanneer er vanuit de ouders van de Noorderschool nog
een ouder zich beschikbaar zou willen stellen voor ons ouderpanel.
(lida.andriol@stichtingopkop.nl)
Continurooster en 5-gelijke dagen model
Krijgen kinderen voldoende tijd om te eten bij bovenstaande roosters? Via een alerte
ouder kregen we een mail over dit onderwerp. Natuurlijk nemen we dit mee in de aanloop
naar de invulling van ons 5-gelijke dagen model in de fusieschool.

Lida vertegenwoordigd Stichting Op Kop in het Platform Collectieve Preventie
Steenwijkerland.

Afsluiting Kinderboekenweek

Op de Zuiderschool werd afgesloten door met meegebrachte gezelschapsspelletjes
samen te spelen in gemengde groepen. Ook op de kinderboekenruilbeurs werd
enthousiast geruild.
Voorleeskampioen
Tessa Smit is de voorleeskampioen van de Zuiderbasisschool! Gefeliciteerd! Goed
gedaan!
Workshop mozaïek cultuurmenu

Verkeerssituatie bij de Zuiderbasisschool
Na de zomervakantie viel op dat de touringcarbussen op het smalle weggetje naar school
hun mensen afzetten en draaien. Dit leidt tot gevaarlijk situaties voor onze kinderen,
brengen en halen van kinderen. In voorgaande jaren hebben we dit niet waargenomen.
Bovendien is de Zuiderbasisschool niet zichtbaar genoeg en wordt dit ook niet kenbaar
gemaakt door borden. Er is een melding bij de gemeente gedaan. In goed overleg is
besloten dat er binnenkort verkeersborden geplaatst worden (Nijntje). Er wordt ook
flink gesnoeid, zodat het overzichtelijke wordt voor ouders, kinderen en bewoners. De
komst van touringcars in dit deel van Giethoorn, wordt in een groter geheel
meegenomen.

Afsluiting Kinderboekenweek Noorderschool
Vandaag hebben we de Kinderboekenweek goed afgesloten;
De kinderen van groep 1 tot en met 4 hebben op het plein een circuit gedaan met
verschillende samenwerkingsspelletjes. Daarna hebben ze samen een digitaal
prentenboek bekeken; "Schatje en Scheetje".
's Middags vond er in de bovenbouw een kinderboekenruilbeurs plaats. De kinderen
mochten boeken meenemen om te ruilen of te verkopen. Dat ging erg goed en de meeste
kinderen gingen naar huis met nieuwe boeken voor hun boekenkast.
We kijken terug op een geslaagde Kinderboekenweek!
Voorleeskampioen

Fenna Gorte is de voorleeskampioen. Gefeliciteerd. Goed gedaan!

Oproep overblijfouders
Op de Noorderschool hebben we dringend ouders nodig die willen helpen bij de
Tussenschoolse Opvang. Graag melden bij lida.schaapgroen@gmail.com.
Leerorkest groep 5
Op donderdagmiddag 1 november start het leerorokest (blaasinstrumenten) o.l.v. Emiek
van Scala Meppel. Deze keer is groep 5 aan de beurt. Nadere informatie volgt via Olda.
Verkeerssituatie aan De Wilgen bij de Noorderschool
De laatste weken zien we toch weer regelmatig dat ouders hun kinderen met de auto in
de Wilgen hun kinderen brengen. In het kader van de verkeersveiligheid van alle
kinderen is de afspraak gemaakt dat De Wilgen voor de fietsers en de lopers is, en de
Beulakerweg voor het halen en brengen met auto ‘s. Ik reken erop dat deze regel door
eenieder nageleefd wordt in het belang van de veiligheid onze kinderen. Alvast bedankt
voor de moeite!

Ingekomen post

NIEUW bij Scala in Steenwijk
Korte cursussen
Bij Scala kunnen kinderen ook mee doen aan korte cursussen. Bijvoorbeeld: in 5
lessen kennismaken met een muziekinstrumentengroep zoals toets, strijk-,
koperblaas- en houtblaasinstrumenten (groep 5 t/m 8), vanaf 8 november. Of
zich uitleven met klei in 6 superleuke creatieve lessen (8 t/m 12 jaar), vanaf 7
februari. Beide cursussen vinden plaats in Rabo Theater De Meenthe. Kinderen
van 6 t/m 12 jaar kunnen vanaf 29 oktober in 6 lessen de spectaculaire dansvorm
breakdance uitproberen in Cultureel Jongerencentrum De Buze.
Musicalgroep
Inmiddels is in De Meenthe de nieuwe Musicalgroep Steenwijk van start gegaan.
Les in zingen, dansen en acteren op maandag van 16.30 tot 18.00 uur. Kinderen

vanaf 10 jaar zijn van harte welkom om in te stromen. Je kunt je ook aanmelden
voor een gratis proefles.
Urban Arts
Elke vrijdag van 15.30 tot 18.00 uur kunnen kinderen vanaf 8 jaar aan de slag
met urban arts in Cultureel Jongerencentrum De Buze: rap, studio & beats, dj,
vlogs & video’s. Je kunt er ook Fortnite en Fifa (PS4) spelen en er is nog veel
meer leuks te doen.
Kinderdans
Ook de danslessen van Scala vinden plaats in De Meenthe. Voor de kleuters van
groep 1 en 2 is er kinderdans en voor de kinderen van groep 3 oriëntatiedans. Er
is klassiek ballet en jazzdance voor kinderen vanaf groep 4. Nieuwe jonge
dansers kunnen elk moment instromen of meedoen aan een gratis proefles.
Meer informatie over alle mogelijkheden is te vinden op www.ontdekscala.nl
Leuke activiteiten in de zwembaden van Steenwijkerland
Kijk op de website van de zwembaden voor hele leuke activiteiten in de
herfstvakantie!
WEERBAARHEIDSTRAINING
Reeds jaren wordt er een weerbaarheidstraining van Sportinn/AllesKids gegeven bij
sportschool Sportinn in Steenwijk. De volgende training zal plaatsvinden vanaf woensdag
31 oktober a.s. van 14:30-15:45 uur. Gedurende 8 lessen worden kinderen van 8-14 jaar
getraind om mentaal en fysiek sterker te worden.
Trainers Robin Bekhof en Patricia Keetman doen oefeningen met de kinderen uit het
Rots en Water programma, de jiu jitsu, yoga, coaching en zelfverdediging. Het kind
wordt zich tijdens de training meer bewust van zijn of haar eigen kracht, 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.
Opgave en meer informatie: Patricia Keetman - AllesKids
- patricia.keetman@outlook.com/06-41426241 of Sportinn
- info@sportinnsteenwijk.nl/0521-520200
Belangrijke data:

20-10-2018 t/m 28-10-2018 Herfstvakantie
31-10-2018: Middag Viering 10-jarig bestaan Stichting Op Kop voor alle
werknemers
06-11-2018: Viering 10-jarig bestaan Stichting Op Kop voor alle kinderen
02-11-2018: Fietscontrole beide scholen ochtend
08-11-2018: Gezamenlijke MR-vergadering
09-11-2018: Nationaal schoolontbijt beide scholen
12-11-2018: Deze week tussentijdse gesprekken alle ouders en op beide
scholen
21-11-2018: Alle leerlingen vrij. Kanjertraining voor medewerkers school, BSO
en Peuterwerk
28-11-2018: Voorlichting Voortgezet onderwijs voor de ouders van groep 7/8
voor beide scholen op de Zuiderbasisschool.
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.

