Nieuwsbrief d.d. 10-01-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
GMR
Deze week namen we informeel afscheid van Marleen Westenbrink de ambtelijk
secretaris van de GMR. Vele jaren was ze de organisatorische en juridische spil achter
het functioneren van de GMR. We danken haar hartelijk voor haar inzet en
betrokkenheid en wensen haar veel succes in haar verdere loopbaan.
De GMR is druk bezig met de professionalisering van hun interne organisatie. Kim
Webster (ouder Zuiderbasisschool)) is de nieuwe voorzitter
(voorzitter.gmr@stichtingopkop.nl ) en Edith ter Heide (leerkracht van Burg. De
Ruiterschool in Kuinre).(secretaris.gmr@stichtingopkop.nl ) de nieuwe secretaris.
We wensen hen veel succes in deze belangrijke functie.
Kerstviering op de scholen van Giethoorn
Wat hebben we op beide scholen weer een warme gezellige kerstviering gehad. Iedereen
heeft weer genoten. We willen iedereen die hieraan bijgedragen heeft nogmaals
hartelijk bedanken. Dit zullen de kinderen zich altijd blijven herinneren.
We hopen dat iedereen ook een hele, fijne kerstvakantie heeft gehad.
We wensen iedereen nogmaals alle goeds voor 2019!
Vandalisme
Op de Noorderschool is tijdens de jaarwisseling de brievenbus in de deur opgeblazen.
Heel vervelend. Er is aangifte bij de politie gedaan. Als u hier informatie over heeft,
wilt u mij dan a.u.b. op de hoogte stellen.
Studiedag 22 januari
Op 22 januari zijn alle leerlingen vrij. Het team heeft tijdens de ochtend een studiedag
didactisch coachen en in het middagprogramma wordt Engels, rapportage en
burgerschap besproken.

Luizen

Na de kerstvakantie zijn alle kinderen weer gecontroleerd. Op beide scholen zijn er
luizen/ neten gevonden. Wilt u a.u.b. uw kinderen heel regelmatig controleren! De ouders
die zich hiervoor ingezet hebben, willen we weer heel hartelijk bedanken.
Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. Met dank aan alle ouders die
zich hiervoor inzetten.
Hallen
De hallen van beide scholen zijn versierd met winterse taferelen en dat ziet er mooi uit!
Met dank voor de inzet.
Cito
Vanaf 21 januari starten we met de Cito-toetsen. Deze toetsen zijn in de eerste plaats
voor uw kinderen. Op deze manier kunnen we uw kinderen nog beter voorzien in hun
onderwijsbehoeften. Voor de directeur, IB-er, de leerkrachten en de scholen is het
belangrijk om aan te tonen dat de kinderen van de scholen van Giethoorn op een goed,
passend niveau presteren. Hiermee moeten wij ons verantwoorden naar de directeurbestuurder en de inspectie. Het is belangrijk dat uw kinderen deze 2 weken goed
uitgerust de toetsen kunnen maken. We rekenen op uw medewerking.
WMK
Bijgevoegd en uitgewerkt voor de Noorderschool en de Zuiderbasisschool de uitslag van
WMK sociale veiligheid. Daze vragenlijst wordt jaarlijks afgenomen bij de kinderen van
groep 5 t/m 8, de ouders en het team van de scholen. De respons bij de ouders van
beide scholen was laag en daardoor is het geen juiste afspiegeling van de oudergroep.
We hebben de uitslag wel vermeld, omdat we de ouders die wel de moeite hebben

genomen om het in te vullen serieus nemen. In de teamvergadering van 08-01-2019 is de
uitslag in het team besproken.

Hallo Wereld

Het eerste thema is uitgebreid geëvalueerd met alle betrokken medewerkers. Wanneer
je start met iets nieuws is dat een proces en kom je al werkende veel dingen tegen die
goed gaan en ook facetten die beter kunnen. Natuurlijk moet je elkaar leren kennen en
moet er samenwerking en afstemming plaats vinden.
Het nieuwe thema heet “Moed.”
Vervolgens hebben alle docenten samen de inhoud van het nieuwe thema besproken. In
de uitwerking van de WMK (bijgevoegd) wordt hier ook naar verwezen. In de week van
het openbaar onderwijs (18 maart) staat Hallo Wereld centraal.
Uitwerking en evaluatie is per school bijgevoegd.

De kinderen van de Zuiderbasisschool zijn samen met hun juffen en meester
gestart met een nieuwjaarsborrel en een kniepertje. Sam en Tim hadden samen
met hun opa en oma de kniepertjes voor de hele school gebakken. Erg lekker en
leuk! Hartelijk dank daarvoor. Ze hebben elkaar alle goeds voor 2019 gewenst en
daarna hebben we samen gezellig gezongen. Met dank aan Kim, Marijke en
Mariska voor de ondersteuning.
Ouders 3/4 Zuiderbasisschool
Op donderdagmiddag 31 januari is er s ‘middags geen gym i.v.m. de Nationale
voorleesdagen. Die middag wordt er in alle groepen voorgelezen door een aantal
mensen die hiervoor speciaal uitgenodigd zijn.

MR Zuiderbasisschool
Enkele weken geleden hebben we u op de hoogte gebracht van de vacature in
onze MR.
Mocht het u ontschoten zijn en wilt u hier nog op reageren dan kan dat tot 21
januari 2019
Nieuws uit de MR Zuiderbasisschool
In de MR van de Zuiderbasisschool komt voor het nieuwe schooljaar een
vacature.
José van der Mannen, nu voorzitter MR, neemt met ingang van het nieuwe
schooljaar afscheid van de MR.
De MR heeft een belangrijke rol in het kader van de fusieschool en daarom zijn
we nu al op zoek naar een nieuw lid, die eventueel dit schooljaar al enkele keren
kan meedraaien als toehoorder bij de MR-vergaderingen. Dit mede om goed te
kunnen aansluiten in het proces wat nu meer vorm begint te krijgen.
Heeft u interesse voor deze vacature en wilt u zich kandideren, dan kunt u een
mail sturen voor 21 januari 2019 naar Mirjam Huizeling (secretaris MR):
mirjam.huizeling@stichtingopkop.nl
Bent u benieuwd wat er van u verwacht wordt of heeft u andere vragen dan kunt
u contact opnemen met José van der Mannen: j.vandermannen@gmail.com of
Gerard Oord: g.oord@live.nl

Schoolkrant
Iedereen heeft weer erg zijn/haar best gedaan. We willen Jeroen, Willem en Evert
weer heel hartelijk bedanken voor de prachtige schoolkrant.
Inval
Gera is volgende week de hele week afwezig i.v.m. persoonlijke omstandigheden. Michel
Beerta valt woensdag (groep 5), donderdag en vrijdag (groep 6) voor haar in.

Ingekomen stukken:
Belangrijke data:

12-01-2019: Oud papier
21-01-2019: Deze week Cito-toetsen
15-01-2019: Lida hele dag afwezig i.v.m. bijeenkomsten.
22-01-2018: Studiedag didactisch coachen en afstemmen beleidsplannen,
methodes. Alle leerlingen vrij!
24 en 25 januari 2019 is Lida afwezig i.v.m. tweedaagse bijeenkomst directie
(strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar.
28-01-2019: Deze week Cito-toetsen
30-01-2019: MR-vergadering
15-02-2019: rapporten mee
25-02-2019: Deze week rapportgesprekken
25-02-2019: Alle leerlingen vrij, studiedag analyse en uitwerking resultaten
Cito-toetsen

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.

