
 

Nieuwsbrief d.d. 07-03-2019 

De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys) 

Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl 

Noorderschool en Zuiderbasisschool Giethoorn 

In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met “Hallo Wereld.” Inmiddels zijn we bezig 

met het thema “Moed.” 

Zoals beloofd geven we u in de week van het openbaar onderwijs de gelegenheid om deze 

lessen bij te wonen 

Iedereen is welkom in de week van het openbaar onderwijs van 18 t/m 22 maart 

Niet apart, maar samen, is de kern van “Hallo Wereld” waar groepsleerkrachten 

(Kanjertraining) en docenten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), GVO 

(Godsdienstig Vormingsonderwijs) en IGVO (Islamitisch Godsdienstig 

Vormingsonderwijs) samenwerken. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen nog 

beter kennis maken met de wereld om zich heen. Hallo Wereld wordt gegeven in de 

groepen 1 t/m 8.  

U bent van harte welkom om deze lessen bij te wonen en kennis te maken met Astrid van 

Waard (GVO), Hennie Vis (HVO Zuiderbasisschool) en Corina Hoekstra (HVO 

Noorderschool) De docent IGVO kan hier om organisatorische redenen niet bij aanwezig 

zijn. 

Noorderschool 

Maandagmorgen 18 maart: 

Groep 5: 9.00-9.45 GVO/ Kanjerles 

Groep 6: 9.45-10.30 GVO/ Kanjerles 

Groep 7/8: 9.45-10.30 HVO/Kanjerles 

Groep 1/2: 10.45-11.30 GVO / Kanjerles 

Groep 3/4: 10.45-11.30 HVO/ Kanjerles 

 

 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


Zuiderbasisschool: 

Woensdagmorgen 20 maart: 

Groep 3/4: 10.30-11.15 GVO/ Kanjerles 

Groep 5/6: 10.30-11.15: HVO/ Kanjerles 

Groep 1/2: 11.15-12.00 GVO/ Kanjerles 

Groep 7/8: 11.15-12.00 HVO/ Kanjerles 

Nieuwe ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in beide scholen. De deuren 

van peuterwerk Tinten (Wip Wap Zuiderbasisschool) en de deuren van de BSO 

(Zuiderbasisschool) staan op beide dagen wijd open. Koffie, thee, ranja en wat lekkers 

staan klaar. 

Oud papier 

We willen de ouders die zich komend weekend inzetten voor het ophalen van het oud 

papier weer heel hartelijk bedanken voor hun inzet. 

HULPOUDERS GEVRAAGD VOOR DE KONINGSSPELEN 

 

Belangrijk! 

 

 
 

Op vrijdag 12 april a.s. vinden de jaarlijkse Koningsspelen plaats. De commissie 

voor de Koningsspelen is al druk bezig een leuk programma samen te stellen.  

Het programma van dit jaar ziet er anders uit dan voorgaande jaren. Over de 

precieze inhoud zullen we binnenkort meer vertellen. 

Wij zijn alvast op zoek naar ouders die ons willen helpen tijdens de 

Koningsspelen. Vindt u het leuk om bij te dragen aan een sportieve ochtend voor 

de basisschoolkinderen van Giethoorn?  

Geef u dan op door een mail te sturen naar olda.kuiper@stichtingopkop.nl 

(graag voor 21 maart) 



Wilt u daarbij vermelden of u die ochtend een auto tot uw beschikking heeft 

en het aantal zitplaatsen?  

 

 

Voorleeswedstrijd 2019 

 

 
 

Nog even een impressie van de voorleeswedstrijd van 13 februari, waar Tessa 

(Zuid) en Fenna (Noord) erg hun best voor gedaan hebben.  
 

 

 

Ontruiming (oefening) 

 

Vandaag heeft op de Zuiderbasisschool een onverwachte ontruiming (oefening) 

plaats gevonden. Na afloop wordt deze oefening geëvalueerd. 

 

 

 

Luizen 

De kinderen van de Noorderschool zijn weer allemaal gecontroleerd. Helaas werden er 

wel luizen geconstateerd. Wilt u weer heel alert zijn op deze vervelende beestjes? 

Samen zijn ze zo weer verdwenen. 

Met veel dank aan de groep ouders die deze controle weer hebben gedaan! 

 



Hal 

Op de thematafel in de hal van de Noorderschool is de lente duidelijk zichtbaar. Het 

ziet er heel leuk uit! We willen degene die dit gemaakt hebben weer heel hartelijk 

bedanken. 

Tussenschoolse opvang (TSO) 

Belangrijk! 

 

Vorige week is er een noodoproep uitgegaan via Parnassys, omdat we nu een structureel 

tekort aan ouders hebben voor de overblijf. We hebben hier geen enkele reactie op 

gehad. Inmiddels is bekend dat in de komende tijd 3 mensen afscheid gaan nemen en dat 

Lida Schaap ook minder beschikbaar is, omdat zij nu ook aangesteld is bij Stichting 

Peuterwerk. (Zuiderbasisschool). Wij luiden dus de noodklok voor de TSO op de 

Noorderschool en hopen van harte dat we nieuwe aanmeldingen krijgen. Er staat een 

vrijwilligersvergoeding tegenover. Wanneer dit onvoldoende respons oplevert zullen we 

moeten gaan zoeken naar andere oplossingen. 

Vandaag neemt Helga Klaver afscheid. We willen haar hartelijk bedanken voor haar 

grote inzet voor de TSO. 

 

 

Ingekomen stukken: 

Schooltennis 

 
Op donderdag 14 en 21 maart komen de kinderen van de groepen 1 tot en met 6 naar de 

gravelbanen in Giethoorn voor een tennisles.  

Samen met de tennisleraren van de club (Erik en Wencke van tennisschool Dallinga) 

worden Tenniskids lessen gegeven.   

Wij hopen in de eerste plaats dat uw kind heel veel plezier beleeft aan de 

schooltennisles. We willen vragen of de kinderen gymschoenen (met fijn profiel) willen 

meenemen deze dag.  
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De kinderen die een racket hebben, mogen deze meenemen. Maar er zijn ook rackets op 

de baan aanwezig. Ouders zijn natuurlijk ook welkom. De eerste groepen starten 

donderdag om 08:45.  

De groepen die dit jaar niet met school naar de baan gaan, zijn van harte welkom om een 

keer mee te doen en een proefles te volgen op de tennisbaan.  

Wat is Tenniskids? 

Tenniskids is geheel afgestemd op de leeftijd en mogelijkheden van kinderen, Daardoor 

leren ze het spel razendsnel spelen. Kinderen worden in een team met 

leeftijdsgenootjes geplaatst. Zo maken ze snel nieuwe vriendjes en werken ze samen 

naar duidelijke doelen toe. Dat is niet alleen goed voor de fysieke, maar ook voor de 

sociale vaardigheden. Plezier en samenspel; daar draait het om bij Tenniskids. Naast de 

uitdagende trainingen is er ook een gevarieerd wedstrijdaanbod waaraan kinderen het 

hele jaar door vaak als team kunnen deelnemen. Dat kan vanaf 4 jaar.  

Open dag 

Op zaterdag 24 maart om 14:00 kan nog een training worden gevolgd tijdens de Open 

dag. Een uur later om 15:00 worden de ouders uitgedaagd om in beweging te komen en 

een les te volgen (aanmelding is niet nodig). Voor informatie over tennissen in Giethoorn 

kunt u de website raadplegen http://www.svgse.nl of contact opnemen met de 

jeugdcommissie jcgiethoorn@gmail.com  

Vriendelijke groet,  

svGIETHOORNse afdeling tennis 

 

Belangrijke data: 

 

09-03-2019: Oud papier 

14-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Noorderschool 

21-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Zuiderbasisschool 

15-03-2019: Staking, beide scholen zijn gesloten! 

18-03-2019: Week van het openbaar onderwijs 

21-03-2019: 15.30 uitreiking typediploma om 15.30 op de Noorderschool 

21-03-2019: Kangoeroewedstrijd rekenen wiskunde 

27-03-2019: MR-vergadering 

03-04-2019: Schoolvoetbal jongen 

10-04-2019: Schoolvoetbal meisjes 

http://www.svgse.nl/
mailto:jcgiethoorn@gmail.com


12-04-2019: Koningsspelen (alle leerlingen middag vrij, zie planner) 

19-04-2019 (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie 

23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool 

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. 
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