
 

Nieuwsbrief d.d. 19-12-2018 

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

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

Kerstviering op de scholen van Giethoorn 

 

Aanstaande donderdag vieren we op beide scholen het kerstfeest en elke school op hun 

eigen wijze.  

Noorderschool 

Ouders brengen hun kinderen naar school en kunnen op het plein even genieten van het 

leerorkest met blazers uit groep 5 o.l.v. Emieke van Scala. Ze hebben een aantal lessen 

gehad en laten een paar kerstliedjes horen en dat doen ze al heel goed. Vervolgens gaan 

de kinderen naar binnen en zingen ze met alle kinderen en leerkrachten kerstliedjes in 

het speellokaal. Daarna gaan ze gezellig eten. De ouders halen hun kinderen op onder het 

genot van een hapje en een drankje en samen worden er nog een aantal liedjes gezongen. 

Zuiderbasisschool 

Hier wordt gestart in de doopsgezinde kerk, waar ouders, gezinsleden en andere 

belangstellenden van harte welkom zijn. We zingen samen kerstliedjes en elke 

combinatiegroep zingt een lied. Vervolgens gaan de kinderen naar school om te genieten 

van een gezamenlijke maaltijd. Langs de grachten staan allemaal lichtjes. In het donker 

is dat een mooi gezicht. De ouders komen de kinderen ophalen en kunnen genieten van 

een hapje en een drankje bij een kraampje op het plein.  

Lida start op de Zuiderbasisschool en gaat dan naar de Noorderschool. 

Na een drukke decembermaand met veel leuke activiteiten sluiten we bijna 2019 af. 
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We willen iedereen die ons op wat voor wijze dan ook geholpen heeft, heel hartelijk 

bedanken. Zonder uw hulp zouden er veel activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden.  

We wensen iedereen fijne kerstdagen, een hele fijne vakantie en alle goeds voor 2019! 

Medewerkers school, BSO, peuterwerk, OR en MR!  

Snappet en Chromebook 

In groep 7/8 is na de zomervakantie op beide scholen gestart met een Chromebook. In 

de groepen 4 t/m 6 wordt gewerkt met een device van Snappet. In goed overleg met 

Snappet hebben we besloten om na de kerstvakantie ook voor de groepen 4 t/m 8 over 

te gaan op een Chromebook. De kwaliteit en de mogelijkheden van een Chromebook 

hebben de doorslag gegeven. De kinderen en de leerkrachten zijn er erg blij mee. 

Vervanging 

De afgelopen week hadden we op beide scholen vervanging nodig. Helaas zijn er geen 

invallers beschikbaar. Gelukkig hebben we dit kunnen oplossen door de inzet van Mirjam, 

Cathy en Gera. Dat wordt zeer gewaardeerd. 

 

 

Actie voor de voedselbank  

 

 
Kerst is delen, een steuntje in de rug voor allen die het minder hebben.  

In het thema van hallo Wereld en Burgerschap een heel passend voorbeeld van 

een praktische invulling in onze maatschappij. 

 

In de gang bij groep 5-6 is het inzamelpunt voor onze voedselbankactie. We 

hebben al meerdere dozen kunnen vullen met houdbare voedingsmiddelen. Op de 

BSO van onze scholen, BSO-school B en op het kinderdagverblijf Trix 

(Beatrixschool) is veel kinderkleding ingezameld.  

 

We willen iedereen die een bijdrage heeft geleverd heel erg bedanken.  
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Afscheid en welkom 

Tess Weijdema uit groep 1 gaat verhuizen naar Steenwijk. Ze gaat naar de 

Clemensschool. We wensen haar, ouders en zusjes alle goeds! 

Nieuwe leerlingen in januari: 

Zakarias Mehreteab Afeworkie wordt 4 in januari en gaat dan naar groep 1 

Julia Mol komt eind januari in groep 1. Ze verhuizen van Steenwijk naar Giethoorn 

Jayden Brockhoff komt na de kerstvakantie in groep 1. Ze verhuizen van Ens naar 

Giethoorn. 

We wensen ze samen met hun ouders alle goeds toe in Giethoorn en een hele, fijne tijd 

op de Noorderschool toe. 

 

 

 

Het zonnetje met de duim is deze week voor de kinderen, de leerkrachten en Jeroen, 

Evert en Willem. Ze hebben samen weer een prachtige schoolkrant gemaakt. Hartelijk 

dank daarvoor. 

 

 

https://arienshbg.nl/facebook-logo/


 

Ingekomen stukken 

 

Kinderkerstfeest in de Protestantse kerk Giethoorn-noord 

24-12-2018 om 18.30 Zondagsschool Giethoorn 

 

Belangrijke data: 

 

Januari: 

07-01-2018: Nieuwjaarsborrel Zuiderbasisschool 

11-01-2019: Oud papier 

21-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

22-01-2018: Studiedag didactisch coachen en afstemmen beleidsplannen, 

methodes. Alle leerlingen vrij! 

28-01-2019: Deze week Cito-toetsen 

30-01-2019: MR-vergadering 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

directie@zuiderschool.nl 

directie@noorderschool.nl 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 
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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. 
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