Nieuwsbrief d.d. 31-10-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

We hopen dat iedereen een hele, fijne herfstvakantie heeft gehad en lekker
uitgerust is.
Nationaal schoolontbijt
Op 9 november gaan de kinderen van beide scholen genieten van een lekker,
gezond ontbijt. Wie het leuk vindt mag in pyjama komen. We willen graag dat
alle kinderen op donderdag 8 november een bord, bestek en een beker
meenemen.

Stichting Op Kop jubileert dit jaar.
Op 6 november vieren we het jubileumfeest met al onze leerlingen.
Vanaf de scholen gaan de leerlingen met een bus naar de Strandhoeve in Blokzijl,
waar ze een leuke verrassing te wachten staat. Dit alles zal plaatsvinden tijdens
schooltijden.
Dat wordt een mooi feest!

Denkt u eraan dat uw kinderen op 6 november een lunchpakket meenemen.
Ze eten samen met de leerkracht in de klas. Deze dag hoeft u dus geen
TSO te regelen.
De medewerkers van Stichting vieren dit op woensdagmiddag 31 oktober met
hele, leuke activiteiten en een barbecue.
Afscheid
In de herfstvakantie heeft Cathy samen met haar gezin en vader afscheid
moeten nemen van haar ernstig zieke moeder. We wensen ze heel veel sterkte
toe!
Tussentijdse gesprekken
In de week van 12 november vinden de tussentijdse gesprekken plaats. Deze
gesprekken zijn voor alle kinderen. Nadere informatie volgt.
Bouw fusieschool

Vandaag hebben alle partijen getekend en is het ontwerpteam gestart met hun
werkzaamheden. Daar zijn we heel blij mee!

HISTORISCH MOMENT
Na jaren van discussie en voorbereiding zijn de contracten getekend voor de bouw van
de openbare fusieschool Giethoorn aan de Beulakerweg. Binnen de Noorderschool en
Zuiderbasisschool staan de neuzen al langer dezelfde kant op. Een helder
onderwijsconcept voor de voorgenomen fusieschool staat op het netvlies. In veel
gevallen opereren de teams al als een eenheid. Ook de samenwerking met peuteropvang
en kinderopvang (buitenschoolse opvang) krijgt steeds meer gestalte. Een nieuw
schoolgebouw is het wenkend perspectief om ook in Giethoorn kwalitatief goed
onderwijs te geven in een omgeving die recht doet aan de eisen die aan modern
onderwijs worden gesteld. En wat de scholen betreft kan dat schoolgebouw er niet snel
genoeg staan. De beide teams vinden elkaar namelijk ook in de frustratie over de staat
van de huidige gebouwen. Het gaat permanent over het binnenklimaat in de scholen, de
dak lekkages, de verstopte toiletten, de slecht sluitende deuren, de kierende
ramen...enz. Dat heeft negatieve gevolgen voor het welbevinden en de prestaties van
leerlingen en medewerkers en kost bovendien enorm veel geld. Geld dat gaat naar
“lapwerk” i.p.v. naar onderwijs. Daarom houden bestuur, directie, teams en ook de
medezeggenschapsraden vast aan een snelle start van de bouw aan de Beulakerweg. De
medezeggenschapsraden verwoordden het vanuit het belang van de kinderen, het bieden
van goed, eigentijds onderwijs in een gebouw dat daar de juiste mogelijkheden voor
biedt. Daarom is de blijdschap over het ondertekenen van de contracten binnen alle
geledingen op beide scholen groot.
Woensdagmorgen kwamen de direct betrokken partijen voor de ondertekening bij
elkaar. Vertegenwoordigers van architectenbureau Van Manen en Zwart uit Drachten,
adviseur installaties Sijperda-Hardy uit IJlst en ingenieursbureau Jansen Wesselink uit
Drachten (adviseurs constructie) zetten hun handtekening. De algehele projectleiding is

in handen van Erik de Boer van Huisvesting Primair en Hittjo Braam van ABCNova. Lida
Andriol (directeur van beide scholen) en Alberto Boon (directeur-bestuurder van
Stichting Op Kop) completeerden het gezelschap. Na de ondertekening ging het
ontwerpteam gelijk aan de slag. Daar sloot ook de gemeente Steenwijkerland bij aan.
Alle partijen wensten elkaar succes in dit uitdagende project dat moet leiden tot een
prachtige school waarin de kinderen van Giethoorn tot in lengte van dagen goed
onderwijs krijgen.
Persbericht Steenwijker Courant vanuit Stichting Op Kop.
In de Steenwijker Courant van woensdag 31 -10-2018 staat ook de uitslag van de
enquête van Gieters belang.
GGD
NIEUWSBRIEF
Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar en 10-11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de
kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en gehoortest. De kinderen van 10-11 jaar zal ze
wegen en meten. Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD IJsselland.
Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online ouderportaal.
Denken jullie er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de doktersassistente de
onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de Jeugdgezondheidszorg
op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.

Oproep aan ouders van kinderen van 5 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Bij de
kinderen van 5 jaar doet ze een ogen- en gehoortest. Alle ouders ontvangen een brief
en/of e-mail van GGD IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn
Kinddossier, het online ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te vullen,
zodat de doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie
over de Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.
Oproep aan ouders van kinderen van 10-11 jaar
Binnenkort komt de doktersassistente van GGD IJsselland langs op school. Ze meet en
weegt de kinderen van 10-11 jaar. Alle ouders ontvangen een brief en/of e-mail van GGD
IJsselland. Hierin staat een link naar een vragenlijst in Mijn Kinddossier, het online
ouderportaal. Denken jullie er aan deze vragenlijst in te vullen, zodat de
doktersassistente de onderzoeken kan uitvoeren? Kijk voor meer informatie over de
Jeugdgezondheidszorg op www.ggdijsselland.nl/mijnkind.
SCHOOLAPP/ WHATSAPP/ … VOOR BETREFFENDE GROEPEN

Binnenkort komt GGD IJsselland op school. Als het goed is hebben jullie hier een
brief/e-mail over ontvangen van de GGD. Denken jullie aan het invullen van de vragenlijst
op www.mijnkinddossier.nl
Belangrijk Fietscontrole op 2 november Noorderschool en Zuiderbasisschool

Robert Luitjes is ouder van de Noorderschool en verkeersouder van beide
scholen. Het wordt weer steeds eerder donker en onze kinderen moeten goed
gezien worden. Daar is goede verlichting voor nodig. Aanstaande vrijdagmorgen
worden de fietsen van de kinderen van groep 5 t/m 8 gecontroleerd, zodat hun
verlichting in orde is. Vrijdagmorgen 2 november verwachten we alle kinderen
van groep 5 t/m 8 met hun fiets op school. Graag vooraf samen met uw kind
kijken of de verlichting in orde is.
We willen Robert en de vrijwilligers van VVN Steenwijkerland hartelijk bedanken
voor hun inzet.
Inspiratiebijeenkomst
Steven Pont
‘Wat is “gewoon” en wat is “zorgelijk” in de ontwikkeling van onze kinderen?’
Voor wie: Ouders en professionals
Wanneer: Dinsdag 13 november 2018
Waar: De Meenthe in Steenwijk
Tijd 15.30- 17.00 uur (Inloop 15.00 uur)
19.30- 21.00 uur (inloop 19.00 uur)

Inschrijving via www.demeenthe.nl
Toegang Gratis

‘Opvoeden

in onze prestatiemaatschappij stelt opvoeders en professionals vaak voor de
vraag: wat is ‘gewoon’ en wat is ‘zorgelijk?’ Hoe leren we onze kinderen dat het oké is als
je je even niet goed voelt en hoe ga je daar als ouders en als kind mee om.’
Tijdens deze bijeenkomst legt ontwikkelingspsycholoog, voormalig leerkracht en
gezinstherapeut Steven Pont uit hoe dat ontwikkelingsproces in zijn werk gaat. Als
inspirator maakt hij ons bewust en neemt hij ons mee in de rol die opvoeders en
professionals hebben in de manier waarop een kind over zichzelf nadenkt en ook
steviger in de wereld kan staan. U mag gedurende deze bijeenkomst een actieve rol
innemen en het verhaal van
Steven op elk moment onderbreken voor een vraag.
De inspiratiebijeenkomst wordt georganiseerd door het Platform Collectieve Preventie
Steenwijkerland.
Het platform Collectieve Preventie is een samenwerkingsinitiatief tussen de gemeente
Steenwijkerland, GGD IJsselland, Sociaal Werk de Kop en alle schoolbesturen en
kinderopvang in Steenwijkerland.
Spaaractie Total voor boeken
Ok dit jaar is er een spaaractie bij Total tankstation voor hele leuke leesboeken. Graag
willen we onze klassenbibliotheken uitbreiden. 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!

Ziek
Tijdens de vakantie in Thailand werd Linne erg ziek en moest ze in het ziekenhuis liggen.
Gelukkig is ze weer in Giethoorn. We wensen haar een voorspoedig herstel toe.
Welkom
In november worden Jake Petter en Joelle Kollen 4 jaar en gaan ze naar groep 1. We
wensen ze samen met hun ouders een hele fijne tijd op de Zuiderbasisschool toe.
Mozaïek in groep 3/4
Dinsdagmiddag om 16 oktober kregen wij een workshop “Mozaïek als Romeinen ”bij ons in
de klas. De kinderen kregen eerst een PowerPointpresentatie te zien, welke mozaïeken
de Romeinen vroeger hebben gemaakt, daarna kregen ze wat ideeën te zien, welke
mozaïeken ze zelf konden maken. Hierna gingen ze zelf aan de slag. Ze kregen een
bordje en steentjes, daar gingen ze eerst zelf een mozaïek patroon op leggen en daarna
plakten ze het vast. Ze vonden het erg leuk om te doen. Na afloop werden de bordjes

gevoegd en als het goed is, hebben de mozaiekbordjes een mooi plekje gekregen bij u
thuis. De kinderen waren er erg trots op.
Dansvlinders
Op de laatste dag van de zomer zijn de dansvlinders bij de kleuters op bezoek geweest.
De kleuters mochten op zoek gaan naar kleuren, dingen en dansen met kleuren. Op blauw
konden ze bijvoorbeeld “housen”. Dansen met gekleurde doekjes en linten was favoriet.
De kleuters pasten zich steeds aan de verschillende stijlen van muziek aan. Hierbij
kwam vooral bewegen op muziek aan bod. Ze beleefden heel veel plezier aan deze
workshop (vanuit cultuurmenu).

Ingekomen post

Vanuit Sociaal Werk De Kop is er vanaf heden een inloopspreekuur speciaal voor
jongeren.

Het inloopspreekuur is elke woensdagmiddag tussen 15.00 – 17.00 uur in De Buze;
Oostwijkstraat 110, 8331 EG Steenwijk.
Tijdens het inloopspreekuur kunnen jongeren met vrijwel elke (hulp)vraag of voor
advies terecht, indien gewenst ook anoniem. Een jongerenwerker zal beschikbaar
zijn om samen met de jongere te kijken hoe hij ondersteuning kan bieden of de
jongere kan doorverwijzen naar de juiste plek voor zijn of haar (hulp)vraag.
Zie bijgevoegde flyer.

Kijk op www.kulturhusgiethoorn.nl nieuwsbrief najaar/winter.

Belangrijke data:

02-11-2018: Fietscontrole groep 5 t/m 8 Noorderschool en Zuiderbasisschool
06-11-2018: 10- jarig jubileum Stichting Op Kop, alle kinderen gaan met de
bus naar een voorstelling.
08-11-2018: MR-vergadering beide scholen
09-11-2018: Nationaal schoolontbijt beide scholen
10-11-2018: Oud papier
12-11-2018: De week tussentijdse oudergesprekken op de Noorderschool en de
Zuiderbasisschool
21-11-2018: Kanjertraining alle medewerkers Alle leerlingen van beide scholen
vrij!
28-11-2018: Voorlichting scholen voortgezet onderwijs ouders groep 8

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.

