Nieuwsbrief d.d. 13-09-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Hallo Wereld

Volgende week starten we met Hallo Wereld. Op de Noorderschool gaan we dat op
maandag 17 september doen en op de Zuiderschool op woensdag 19 september. Het
eerste thema is:
Ik, jij, wij
Ik ben ik en jij bent jij.
Allebei anders en toch samen wij.
In de HVO, GVO, en Kanjerlessen wordt vanuit hetzelfde thema gewerkt.
Op de Noorderschool worden de lessen gegeven door:
HVO: Corina Hoekstra
GVO: Astrid van Waard
Kanjertraining: team
Op de Zuiderschool worden de lessen gegeven door:

HVO: Hennie Vis
GVO Astrid van Waard
Kanjertraining: team
In de groepen en in de gangen zal het thema duidelijk zichtbaar zijn. Er is per school
een gezamenlijke start waarbij het Hallo Wereld lied gezongen wordt.
In de week van het Openbaar onderwijs besteden we veel aandacht aan Hallo Wereld en
kunt u de lessen bijwonen. (Zie ook schoolgids 2018-2019)
Heeft u vragen dan kunt u ze stellen aan de desbetreffende leerkrachten of een
afspraak maken met Lida.
Volgend

Mooie hal
Na de vakantie hebben ouderraadsleden de hal weer mooi versierd in herfstkleuren.
Hartelijk dank daarvoor!
Melding openbare ruimte gemeente Steenwijkerland
De scholen zijn weer begonnen zien we op de spandoeken staan. Het doel hiervan is dat
het verkeer rekening houdt met jonge verkeersgebruikers. Onze kinderen wonen in een
druk toeristengebied en dit vergt van de kinderen, u als ouders en wij als school een
goede verkeersopvoeding. Het Binnenpad is natuurlijk heel populair, daar hebben we alle
begrip voor, maar de laatste weken rijden er veel touringcarbussen op het smalle
weggetje, draaien en keren en leveren hun toeristen af. Er wordt daarbij niet goed gelet
op de kinderen met hun fietsen, ouders die komen halen en brengen. Er is daarom een
melding openbare ruimte gedaan met het dringende verzoek het tij te keren en
touringcars op een veilige plaats te laten uitstappen en een stukje te lopen. Er is een
afspraak met de gemeente.

Noorderschool:
Jarle de Jonge werd in de zomervakantie 4 jaar en zit nu ook in groep 4. We wensen
Jarle samen met zijn ouders heel veel plezier toe op de Noorderschool.
Ingekomen Post
Hey, wil jij ook op muziekles?
Pak aan!
Het jeugdfonds Sport&cultuur en het instrumentendepot Leerorkest maken muziekles
mogelijk voor kinderen in Nederland. Hebben ouders een krappe beurs? Dan betalen wij
het lesgeld en krijg je het instrument gratis te leen! Vraag ernaar op school of kijk op
www.jeugdsportfondssportencultuur.nl/pakaan
Waterscouting Elfregi
Open dag: 15 september van 10.00-15.00
Aanmelden via mail of telefoon
www.scoutingbrederwide.nl
scoutinggiethoorn@hotmail.nl
06-52280735
Binnenpad 50 Giethoorn
Werkgroep, T Kleerhangertje Steenwijk organiseert:
Vrijdag 12 oktober van 20:00-21:30uur
Zaterdag 13 oktober van 10:00 -11:00uur
Kleding, speelgoed en babyartikelen beurs
De Klincke Kerkstraat 16 Steenwijk

Op zaterdag 22 september 2018 wordt er een Rabobank Mountainbike Jeugddag
gehouden. Een mooie gelegenheid voor jeugd van 7 t/m 15 jaar die wil kennismaken met
het mountainbiken.
De locatie is de voormalige Amerikaanse basis, aan de Ruiterweg in Havelterberg. Op onze
website www.mtbhavelte.nl staat ook een routebeschrijving bij het nieuwsbericht over
deze jeugddag.

Belangrijke data:

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.

