Nieuwsbrief d.d. 05-09-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Ook onze scholen zijn weer begonnen. Veilig Verkeer Steenwijkerland heeft bij beide
scholen bovenstaand spandoek opgehangen. Het doel is dat alle weggebruikers veel
rekening houden met de kinderen van Giethoorn. We hopen van harte dat iedereen een
fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust is. Het wordt een bijzonder jaar, want
we gaan in september starten met de voorbereidingen voor onze nieuwe school. De
architectenselectie en andere voorbereidingen zijn gepland op 17 en 19 september. We
kijken ernaar uit.

Welkom:

Noorderschool:
Jelmer (7) en Stijn (5) uit Emmen, Bhodin(7) Bosse(6) en Bente(2) uit Utrecht, Esmé
vanuit de school in Nijensleek (7)
Groep 1: Yonael, Levi, Eline en Tess.
Zuiderschool:
Groep 1: Caro, Teun, Milan en Eline
Groep 3: Zoë
We heten ze allemaal van harte welkom op de Noorderschool en de Zuiderbasisschool in
Giethoorn en wensen ze allemaal een hele, fijne tijd toe.
Nieuwe collega:
Michel Beerta zit in de flexpool voor Stichting Op Kop en valt in daar waar dat nodig is.
Deze maatregel is ingesteld om het invalprobleem op te lossen i.v.m. het tekort aan
leerkrachten. Hij valt in voor de hele stichting, maar wanneer hij niet hoeft in te vallen
is hij werkzaam op de Noorderschool in de groepen 3/4 en 7/8. Dit zijn onze
combinatiegroepen en het is fijn om daar wat extra handen in de groep te hebben.
We heten hem van harte welkom op de Noorderschool en binnen het team van alle
medewerkers van de basisscholen van Giethoorn.
Schoolgidsen
De schoolgidsen zijn gisteren meegegeven. Ze zien er heel mooi uit. Heeft u een extra
schoolgids nodig kom dan even langs. Deze week worden ze ook op de website geplaatst.

Oud papier

Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. We willen iedereen
bedanken voor hun inzet.
Luizen
Op beide scholen is gecontroleerd en helaas waren deze vervelende beestjes weer
actief. Graag heel regelmatig controleren en melden op school. Alvast bedankt voor de
moeite. De moeders van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool klaren heel hartelijk
bedankt!
Belangrijk oproep overblijfkrachten
Voor beide scholen hebben een we een tekort aan overblijfkrachten. Om het overblijven
voor uw kinderen goed te laten verlopen hebben we echt nieuwe mensen nodig die dit
willen doen. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Heeft u belangstelling wilt u
dit dan voor beide scholen even melden bij Lida Schaap. (Gerda (coördinator Zuid) is op
vakantie) 0613216789, lida.schaap@stichtingopkop.nl
Verder het verzoek om de kosten voor het overblijven tijdig te betalen.
Wanneer u voor het eerst uw kinderen aan wilt melden voor de overblijf, dan moet er
een formulier ingevuld worden. Aanmelden kan wel via de nieuwe website, maar het
formulier staat er nog niet op. ER moet nog het een en ander afgestemd worden.
Medicijnen
Zijn er in de vakantie veranderingen opgetreden in medicijngebruik of behandeling van
uw kinderen, wilt u dan even contact opnemen met Cathy.
Cathy.vandeneventuin@stichtingopkop We kunnen het medicijnprotocol dan aanpassen
en goed uitvoeren. Alvast bedankt voor de moeite.
Computercursus typen
De cursus wordt op beide scholen gegeven en start op 20 september.
Snappet
Vorige week en ook gisteren op de Noorderschool hebben we veel problemen gehad met
de computers en daardoor ook met het installeren van Snappet. Gelukkig is dit opgelost

en zijn de groepen 4 t/m 8 weer druk bezig met het werken op Snappet. Groep 7/8
werkt nu op een Chromebook en daar zijn ze heel blij mee. Tijdens de informatieavonden
zal hier uitgebreid aandacht aan besteed worden.
Schaatstraining
Gisteren hebben jullie hier via de mail informatie over ontvangen. Wanneer je in
Giethoorn woont en je de opgave via de schaatstrainersgroep doet krijg je 50% korting.
(Tip van een alerte ouder)

Beste ouders, leerkrachten en leerlingen,
Ik ben Liset Admiraal. Vanaf juni 2018 werk ik als allround
logopedist bij logopediepraktijk Steenwijk. Op maandag, dinsdag
en vrijdag werk ik op verschillende scholen in Steenwijk en vanaf
het begin van dit schooljaar behandel ik kinderen op de beide
scholen van Giethoorn. Tijdens mijn opleiding heb ik stagegelopen
in de vrije vestiging en in het SBO. Zo heb ik ontdekt dat ik
enthousiast word van het werken met kinderen, maar ook van een
goede samenwerking met ouders, leerkrachten en andere
betrokkenen. Als u een vraag voor mij heeft, kunt u mij altijd
even aanspreken als ik door de gang loop of een mail sturen naar
logopedieliset@outlook.com.
Afscheid
Sinds 2003 heb ik – met een onderbreking – op de Noorderschool gewerkt als docent
HVO (Humanistisch Vormings Onderwijs) en was 12 juli jl. mijn laatste lesdag.
Ik was door juf Lida uitgenodigd voor een heerlijke lunch samen met haar, waarna ik
mijn gebruikelijke lessen kon geven aan de groepen 5 en 6. Aan het eind van de laatste
les kwamen alle kinderen bij elkaar, ook nog de leerlingen van groep 7 die ik vorig jaar
heb gehad, om gezamenlijk afscheid te nemen. Ik werd verwend met bloemen, een
prachtig boekwerk met teksten en wensen van leerlingen, een boekenbon, brieven,
tekeningen en cadeautjes van leerlingen en een mooie kleurige vlindermobiel. Het heeft
mij allemaal enorm verrast en ik voel mij erg gewaardeerd voor de vele fijne jaren die ik
op de Noorderschool heb lesgegeven.
Docenten en leerlingen: heel erg bedankt!
Petra van Vliet

Volgend

Stagiaire
Floor Kloppenburg loopt dit schooljaar stage op de Zuiderschool. Ze is gestart in groep
3/4. We wensen haar een fijne en leerzame tijd toe.
Verhuizing
Roel gaat verhuizen naar Onna. Annemarie werkt vrijdag en maandag in groep 7/8. Op
donderdag werkt ze elke week in groep 7/8, omdat Roel dan vrij is. Jackelien werkt
deze vrijdagochtend in groep 3/4. We wensen Roel en zijn gezin alle goeds toe in hun
mooie, nieuwe huis.
Vervanging
Op 12 september vervangt Margriet, Mirjam i.v.m. haar studie beeldcoaching.

Workshop Poëzie
Remco, Femke, Anne-Sophie, Wende en Fleur gaan n.a.v. de workshop Poëzie van voor de
zomervakantie hun gedicht voorlezen in het Park Ramswoerthe in Steenwijk. Dat doen
ze op zondagmiddag 9 september om 14.30 tijdens Kopje cultuur. We wensen ze succes
toe!
Vervanging
10-09-2018: Yvette s ‘ochtend afwezig, Michel valt in.
17-09-2018: Mathilde afwezig, Michel valt in.
Gondel
Wat een prachtige gondel met mythische wezens. In het donker met lichtjes en rook
was het een prachtig gezicht! De tweede prijs net als vorig jaar en om trots op te zijn!
We willen Marjan, Marian, Henri-Pieter, Karin, Hilde, Annemiek en Mathilde heel
hartelijk bedanken voor hun enorme inzet! Om niemand te vergeten ook nog dank aan
alle anderen die hand- en spandiensten hebben verricht.

En nu staat een deel van de gondel in de gang en kunnen we er nog een poosje van
genieten.
Ingekomen Post
Scala Kinderkrant

Uw kind krijgt deze week de Scala Kinderkrant mee naar huis. Scala Centrum voor de
Kunsten biedt lessen en cursussen op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende
kunst en media en is werkzaam in de gemeenten Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland,
De Wolden, Westerveld en (deels) Staphorst en Weststellingwerf.
Nu het cultuurseizoen weer is begonnen vraagt Scala aandacht voor de lessen en
cursussen die zij aanbieden. Voor kinderen die nog niet weten wat ze het allerleukste
vinden heeft Scala de Kunstproeverij.
Voor een bedrag van € 26,- kunnen kinderen van groep 3 t/m 8 van de basisschool tussen
17 t/m 29 september vier lessen naar keuze volgen bij Scala. Wil een kind graag dansen
dan kan het diverse dansstijlen uitproberen. Houdt hij of zij van knutselen dan komen
alle beeldende materialen, van potlood tot klei aan bod. Elk kind kan proeflessen volgen
op verschillende instrumenten. Maar ook een piano-, schilder-, toneel- én dansles is
mogelijk. Want welke lessen het kind wil uitproberen, dát bepaalt hij of zij helemaal
zelf!
Scala hoopt op deze manier heel veel kinderen (en hun ouders) te kunnen helpen hun
talent en/of passie ontdekken. Na deze vier lessen is er de mogelijkheid om te stoppen
of om in te schrijven voor de les of cursus naar keuze. Natuurlijk blijft het voor
kinderen die al weten wat ze willen mogelijk om zonder te ‘proeven’ in te schrijven. Voor
meer informatie, kijk in de Kinderkrant of op www.ontdekscala.nl

Belangrijke data:

8,9,10 september Kopje cultuur in Steenwijk
09-09-2018: Oud papier beide scholen
17-09-2018: architectenselectie nieuwe school, Mathilde en Lida niet aanwezig
17-09-2019: Start Hallo Wereld Noorderschool
19-09-2018: Start Hallo Wereld Zuiderschool
19-09-2018: Lida niet aanwezig voorbereidingen nieuwe school
20-09-2018: Start computer typ les beide scholen om 15.00
25-09-2018: Alle leerlingen vrij studiedag medewerkers school, BSO en
peuterwerk (meldcode huiselijk geweld en teambuilding)
26-09-2018: Start Kinderpostzegels
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.

