Nieuwsbrief d.d. 22-05-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
In de week van 27 mei komt er geen nieuwsbrief.
Belangrijk!
Mail graag verzenden naar:
lida.andriol@stichtingopkop.nl

Centrale Cito-eindtoets 2019
Via het landelijke nieuws werd gisteren bekend gemaakt dat er fouten zijn gemaakt
bij een aantal centrale eindtoetsen voor het basisonderwijs. Heel vervelend, voor de
betrokken kinderen, ouders en scholen. Bovenstaande is gelukkig niet gebeurd bij de
Centrale Cito-eindtoets die wij afnemen. Daar zijn we blij mee. Gisteren zijn de
ouders van groep 8 hiervan op de hoogte gesteld.
Toestemmingsformulieren privacy
Wanneer u deze nog niet ingeleverd heeft, wilt u dit dan alstublieft z.s.m. doen?
Alvast bedankt voor de moeite.
Schoolfotograaf
De kinderen van de Zuiderschool hebben vorige week de inlogcodes individueel en
broertjes/zusjes meegekregen meegekregen en vandaag krijgen de kinderen van de
Noorderschool het mee. Er zijn meerdere opties mogelijk. Belangrijk is om verder
door te klikken op de site, zodat u de opties zo optimaal mogelijk kunt bekijken en
een keuze kunt maken.

De Cloud
Op de Zuiderbasisschool is het werken in de cloud de afgelopen week ook gerealiseerd.
Het werkt nog niet optimaal. Vrijdag worden er extra access points geplaatst.
De kinderen van groep 7/8 zijn vanmorgen vertrokken naar Ameland. Roel, Cathy, Roel
en Frederik zijn de begeleiders. Het weer is gelukkig goed en hebben er veel zin in. We
wensen ze heel veel plezier. Vrijdag komen ze weer terug. Alle ouders die voor het
vervoer zorgen willen we alvast heel hartelijk bedanken!

Feestelijke ouderavond
Aanstaande donderdag is de feestelijke ouderavond 2019 in de Meenthe. Vanmiddag
worden alle spullen gebracht en morgenvroeg en morgenmiddag is de generale. Iedereen
heeft er veel zin in. Via Parnassys heeft u alle informatie ontvangen. We wensen
iedereen alvast een hele, fijne avond toe met veel kijkplezier!

Kangoeroeclub korfbal Giethoorn
Woensdag 5 juni kunnen kinderen van groep 1/2 meedoen met de kangoeroeclub korfbal.
Dit is van 14.00-15.00.
Informatie loopt via de korfbalclub Giethoorn.
Aanbod Kulturhus
Kulturhus De Eendracht Giethoorn biedt ook dit jaar voor haar vrijwilligers, huurders,
gebruikers en medewerkers een EHBO training: AED gebruik & Reanimatie.

• Donderdagavond 5 september
• Woensdagavond 11 september
• Maandagavond 16 september
Patricia Weijdema van de EHBO Wereld verzorgt deze cursus voor ons.
Aanvang: 19.30 uur
Einde: 21.30 uur
Geef je snel op voor welke avond je zou willen. Het is ontzettend belangrijk dat zoveel
mogelijk mensen kennis verwerven van de AED. Dus wanneer jij of je collega vaak in het
Kulturhus aanwezig is, is het een overweging waard om de cursus te volgen. De cursus
wordt door het Kulturhus aangeboden.
Dus waarom niet? Geef je bij ons op!
Vriendelijke groet,
Maureen Boer
Manager
Kulturhus De Eendracht Giethoorn
06-25341997
Bibliotheek
Bijgevoegd een bijdrage van de bibliotheek van Steenwijk.

Belangrijke data:

22 t/m 24 mei: Kamp Zuiderschool Ameland
23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool
Groep 1 t/m 4 middag vrij (Noorderschool)
24-05-2019: Leerlingen Noorderschool 9.30 op school
29-05-2019: Schoolkorfbaltoernooi KV Noveas Steenwijk groep 5 t/m 8
30-05-2019 t/m 02-06-2019 lang weekend Hemelvaart
Week van 3 juni en 10 juni Cito –toetsen
04-06-2019: afsluiting Plusklas Sophia samen met ouders
06-06-2019: MR-vergadering

10-06-2019: 2e Pinksterdag alle leerlingen vrij.
12 t/m 14: Kamp Noord survivalkamp Annen
17 t/m 20 juni: Avondvierdaagse Steenwijk
21-06-2019: leerlingen 9.30 op school
Telefonische bereikbaarheid Lida
0521-475297
06-28143472
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
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.

