
 

Nieuwsbrief d.d. 25-09-2019 

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

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

Oud papier 

Op beide scholen worden of zijn opgavelijsten meegegeven en gestuurd. Er zijn al heel 
veel ingeleverd. Heeft u er nog een thuis, dan graag aan uw kind meegeven. Alvast 
bedankt. 

Lindehof 

 

De kinderen hebben veel afval verzameld, genoten van de soep uit de kruidentuin, een 
suikerspin en een ijsje gehad en veel geleerd over afval. In de Steenwijkercourant  ook 
nog mooie foto ‘s. Kortom een hele leerzame en leuke dag! 

Jongleren in het verkeer 

Tijdens de Kinderboekenweek gaan de kleutergroepen van beide scholen 
samenwerken met de peuteropvang "Wip Wap" en de BSO. Het thema van de 
Kinderboekenweek gaat over reizen en vervoer en sluit dus mooi aan.  
Kinderen willen de wereld ontdekken. Naar buiten, spelen met vriendjes. Leren 
lopen en fietsen. Als vanzelf gaan ze deelnemen aan het verkeer.  



Om dit thema samen met ouders en leerkrachten  af te sluiten is er op 
dinsdagavond 29 oktober om 19:30 in de Zuiderbasisschool een 
voorlichtingsavond georganiseerd. De aspecten van het verkeer die we met de 
kinderen geoefend hebben komen die avond aan bod. 
We hopen op een goede opkomst waarbij de zorg voor onze kinderen in het 
verkeer voorop staat. 
Jong geleerd is oud gedaan. 
 
Kinderpostzegels 
 
ONZE LEERLINGEN OP PAD VOOR DE KINDERPOSTZEGELACTIE! 
Vanaf woensdag 25 september a.s. gaan ruim 160.000 basisschoolkinderen in Nederland 
op pad tijdens de Kinderpostzegelactie. Onze kinderen uit de hoogste groepen doen ook 
mee. Ze zetten zich in voor kinderen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: voor 
kinderen door kinderen!  
 
Voor wie gaan de leerlingen op pad? 
Dit jaar zet Kinderpostzegels zich in voor 8.500 kinderen die in Nederland in een 
daklozen- of vrouwenopvang wonen. De begeleiding in de opvang is vooral gericht op 
volwassenen. Voor kinderen is er meestal weinig aandacht. Ze hebben er geen eigen 
kamer en geen privacy, er is nauwelijks speelgoed, ze mogen vaak hun vriendjes niet 
meenemen, hebben hun huisdieren achter moeten laten en mogen ook niet zorgeloos 
buiten spelen. Geen ideale omstandigheden waarin een getraumatiseerd kind de kans 
krijgt zich te ontwikkelen.   
Kinderpostzegels wil ervoor zorgen dat kinderen zich er beter thuis voelen en dat er 
goede begeleiding voor ze is.  
 
Leuke producten 
Uiteraard kunnen er weer Kinderpostzegels worden gekocht - dit jaar met 
kinderboekenhelden zoals Dik Trom, Kruimeltje en Pietje Bell erop. De rest van het 
assortiment bestaat uit een theepakket, een hippe shopper, feestdagenkaarten, 
wenskaarten met bloemzaden, krokusbollen en een pleisterblikje van Pluk van de 
Petteflet. 
Daarnaast kan er dit jaar voor het eerst gekozen worden voor een eenmalige donatie 
voor een kind in de daklozenopvang. 
 
We wensen onze leerlingen heel veel succes!  
 
Kijk voor meer informatie op www.kinderpostzegels.nl. 
 
 
 
 



RABOCLUBSUPPORT, WE MOGEN MEEDOEN! 
 
De Noorderschool en Zuiderschool hebben beiden een aanvraag ingediend 
bij de Rabobank Club Support. Het doel van beide scholen is geld ophalen 
voor de inrichting van het nieuwe schoolplein bij de nieuwe school. 
Per Rabobank lid kun je 5 stemmen uitbrengen. Hiervan kun je maximaal 2 
stemmen op 1 vereniging geven. (Zowel Noorderschool als de 
Zuiderbasisschool hebben een aanvraag, je kan dus voor het nieuwe 
schoolplein 4 stemmen uitbrengen). 
 
STAP 1, LID WORDEN VAN DE RABOBANK, 
 
Om te mogen stemmen moet je lid zijn van de Rabobank. 
 
HOE WORDT JE RABOBANK LID? 
 
Als je een rekening hebt, ben je niet automatisch lid. Je kan een 
lidmaatschap aanvragen. 
 
Als je het blad Dichterbij ontvangt, dan ben je al lid. Het is dan goed 
om even te controleren of het e-mail adres nog juist is. Deze informatie 
kun je zien als je inlogt bij de Rabobank. 
 
Dus wil je ook bijdragen aan het gezamenlijke schoolplein ? Zorg dat je 
lid wordt van de Rabobank. (Dit lidmaatschap is overigens gratis). 
 
En vertel iedereen dat de scholen in Giethoorn meedoen en vraag om ook 
te stemmen. 
 
Volgende week volgt meer nieuws, 
 
(STEMMEN KAN VANAF 27 SEPTEMBER) 
 
Namens de ouderraden van de Noorderschool en de Zuiderschool 
 
Hallo Wereld 
 
Met Hallo Wereld zijn we begonnen met het thema Op reis.  
Dit thema sluit aan bij de Kinderboekenweek van dit jaar. De   
kinderboekenweek richt zich niet op de bestemming, maar het vervoer   
staan hierin centraal.  
In de Hallo Wereld lessen willen we met de kinderen ook op reis gaan   
naar andere landen/culturen. We gaan op reis met de klankenkaravaan, we   
gaan op reis naar jezelf. Het leven zien als een avontuur, het ontdekken   
van nieuwe dingen. Ontdekkingstochten en avonturen samen beleven. De bestemming komt 



juist wel aan de orde, ook met wie je reist en wat je meeneemt.  Door middel van   
verhalen en verschillende werkvormen gaan we met het thema aan de slag.  
  
Met vriendelijke groet, Hennie Vis, Astrid de Waard, Corina Hoekstra (docenten)  
  
 
 

 

Workshop groep 1/2 

Aanstaande donderdagmorgen komt er uit het cultuurmenu een workshop muziek in de 
klas.  
In de workshop worden huis-, tuin- en keukengerei omgevormd tot "klinkklare" 
muziekinstrumenten.  
Voor deze workshop mogen de kleuters donderdagmorgen allerlei keukengerei mee 
naar school nemen. 
U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan pannen, houten lepels en plastic flessen met 
rijst of bonen. 
We hopen op een feestelijke ochtend met nieuwe geluiden. 

Welkom in oktober 
 
Jaap Jan de Pruis wordt 4 jaar en gaat dan naar groep 1 bij juf Grieteke. We 
wensen hem samen met zijn ouders een fijne tijd op de Zuiderschool toe. 
 

 
Hallo allemaal, 

het komende jaar zullen jullie mij met regelmatig aantreffen op de Zuiderbasisschool, 
daarom stel ik mijzelf graag even voor. 

Ik ben Karina Meijer, 37 jaar en woon met mijn man en 2 dochters (5 en 7 jaar oud) in 
Meppel. Inmiddels ben ik 16 jaar werkzaam in de gehandicaptenzorg. Ondanks dat ik dit 
werk met plezier en toewijding doe, heb ik besloten een andere weg in te slaan en te 



gaan starten met de Pabo. Dit doe ik op de Katholieke Pabo in Zwolle en mag dit 
schooljaar 1 dag in de week stage komen lopen op jullie school. Tot en met januari sluit 
ik elke dinsdag aan bij groep 5/6. Daarna zal ik in de onderbouw mee gaan draaien. 

Ik heb al even kennis mogen maken met jullie basisschool en kijk er naar uit om hier het 
vak te mogen gaan leren. 

Gezocht: Reisgids Parijs 
 
In groep 5-6 gaan we in de Kinderboekenweek Parijs verkennen. Uiteraard 
kunnen we onze chromebooks daarvoor gebruiken maar in de Kinderboekenweek 
willen we natuurlijk vooral de boeken induiken.  
Heeft u een reisgids Parijs in uw boekenkast staan en kunt u die twee weekjes 
missen? Dan lenen de kinderen uit groep 5-6 die graag van u.  
 

 

 

 

 

 
Belangrijke data: 

 

25-09-2019: Kinderpostzegels 

26-09-2019: Groep 1/2 Zuiderschool en Noorderschool “Verborgen schatten” (erfgoed 
en media) 

26-09-2019: Start typen bovenbouw 

30-09-2019: Ouderpanel 

02-10-2019: Opening Kinderboekenweek 

07-10-2019: Dag van de leraar 

12-10-2019: Oud papier 

15-10-2019: MR-vergadering 



19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie 

29-10-2019: ouderavond Jongleren in het verkeer 19.30 Zuiderschool (ouders 
peuterwerk en school) 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

0521-475297 
06-28143472 

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. 

 

 

 

 

 

 


