Nieuwsbrief d.d. 27-03-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Vragenlijsten sociale veiligheid

Leerkrachten, ouders en kinderen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijsten die
betrekking hebben op sociale veiligheid. U heeft hierover bericht gehad en
daarvoor een code ontvangen. We willen u er nog even op attenderen dat dit
volstrekt anoniem is. Heeft u meerdere kinderen dan maakt u een keuze voor
welk kind u het invult. We hopen van harte dat veel ouders de moeite willen
nemen om de vragenlijst in te vullen. Alvast hartelijk bedankt!
Typediploma

Allemaal geslaagd voor hun typediploma! Van harte gefeliciteerd!

Leerplicht
Er heeft al meerdere malen in de nieuwsbrief gestaan dat er vroegtijdig overleg
vooraf aan boeking (vakantie) plaats moet vinden. (Kijk voor de regels van de
leerplicht ook op de website) Helaas komt het de laatste tijd regelmatig voor
dat deze regel niet nagekomen wordt. Een directeur heeft dan meldingsplicht
met de nodige consequenties. Ik reken op een goede samenwerking in het belang
van uw kind (eren)

Welkom

Mila is net 4 geworden en zit nu in groep 1 bij juf Grieteke. We wensen haar heel
veel plezier op de Zuiderbasisschool.
Voorstelling kleuters.
Maandagmorgen 25 maart zijn de kleuters naar de voorstelling “Mannetjes met
plannetjes” geweest. De voorstelling was in “Dalzicht” in Oldemarkt. De ouders zorgden
voor het vervoer. Iedereen bedankt voor de hulp. De kleuters hebben enorm genoten,
vooral wanneer de mannetjes achter elkaar aanzaten. Het werd weer stil in de zaal
wanneer er een mannetje viel en pijn had. Verder was er een vogel uit de kooi gehaald
door een mannetje. Gelukkig vonden ze de vogel terug. Van oma mochten ze de vogel
eigenlijk niet uit de kooi halen. Dat stond op een briefje wat ze voorlazen. Toch deden
ze het en liep het gelukkig ook nog goed af.

Palmpasen

Woensdagmorgen 10 april vieren we Palmpasen met de groepen 1 t/m 4.
Dit gebeurt grotendeels tijdens de Hallo Wereld lessen.
Vanaf 10.30 uur gaan we de palmpaasstokken versieren in de klas.
Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun palmpaasstok met versierselen, om mee
te knutselen, van huis mee nemen.
De haantjes en wat lekkers aan de stok worden door de Ouderraad verzorgd.
Vanaf 11.30 uur lopen we in een optocht naar de Doopsgezinde kerk.
Tijdens het lopen en in de kerk zingen we palmpaasliedjes.
In de kerk regelen de dominees de uitleg en een verhaal.
Ook ouders zijn hierbij van harte welkom.
We hopen op een gezellige viering.
Annemarie en Grieteke

Parkeren
De laatste weken zien we weer ouders en anderen die hun auto parkeren in De Wilgen en
hun kind naar school brengen. Jaren geleden is de afspraak gemaakt dat ouders hun auto
aan de kant van de Beulakeweg parkeren en hun kind lopend naar school brengen. Dit in
het belang van de fietsers en lopers die via De Wilgen komen. Wilt u dit ook aangeven
aan uw oppas? We rekenen op uw medewerking.

Ingekomen stukken:

Informatiemarkt gebiedsgerichte aanpak Giethoorn
28-03-2019 in het Kulturhus
Vanaf 19.00
Bijgevoegd een poster met informatie

Belangrijke data:

27-03-2019: MR-vergadering
03-04-2019: Schoolvoetbal jongen
04-04-2019: Groep 7 theoretisch verkeersexamen
08-04-2019: Deze week tussentijdse gesprekken
(Op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder)
11-04-2019: Groep 7 praktisch verkeersexamen
10-04-2019: Schoolvoetbal meisjes
13-04-2019: Oud papier
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.

