
 

Nieuwsbrief d.d. 03-03-2019 

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

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

 

Vragenlijsten sociale veiligheid 

 

 
Leerkrachten, ouders en kinderen van groep 5 t/m 8 vullen de vragenlijsten die 

betrekking hebben op sociale veiligheid. We stellen uw bijdrage zeer op prijs! 

 

In de cloud  

 

Onze server is oud en aan vervanging toe, daarom gaan we vanaf 23 mei in de 

cloud werken. Dat heeft de nodige consequenties en daar zijn we druk mee bezig. 

Op dit moment heeft de directeur nog 3 emailadressen, na 23 mei is dit 1 

emailadres namelijk lida.andriol@stichtingopkop.nl 

Wilt u a.u.b. dit mailadres alvast gaan gebruiken. Bedankt voor de moeite. 

 

Ouderportaal 

 

Op de scholen van Giethoorn gaan we in april starten met een pilot vanuit 

Stichting Op Kop. Het ouderportaal van social schools (behorende bij onze 

website) gaan we een aantal maanden uitproberen. Via dit ouderportaal kunnen 

we o.a. veilig foto ’s verzenden. Het is besproken in de MR-en. Nadere informatie 

volgt. 

 

Koningsspelen 

 

Gisteren heeft u via de commissie Koningsspelen uitleg gekregen over het 

programma van de Koningsspelen. Een erg leuk programma waar we veel zin in 

hebben. ~ 
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Beste ouders/verzorgers,  

 
 

Vrijdag 12 april vieren beide scholen gezamenlijk de Koningsspelen op verschillende 

locaties.  

Groep 1-2: in het Kulturhus in Giethoorn.  

Groep 3-4: bij Sport Inn in Steenwijk.  

Groep 5-6: in het Racketcentrum in Tuk.  

Groep 7-8: in zwembad “de Kragge” in Zwartsluis.  

We starten deze dag met een gezond en feestelijk Koningsontbijt in de 

Zuiderbasisschool.  

De dag ziet er als volgt uit: 8.20 uur  Verzamelen op het plein van de 

Zuiderbasisschool.  

8.30 uur  De kinderen gaan naar binnen. In 

verband met het grote aantal kinderen 

kunnen de ouders niet mee naar binnen.  

8.40 uur  Koningsontbijt in de verschillende 

klassen.  

9.05 uur  Openingswoord door Lida. Daarna dansen 

we samen de Koningsspelendans ‘Pasapas’ 

op het plein.  

9.20 uur  Vertrek naar de verschillende locaties. 

Groep 1-2 gaat lopend naar het 

Kulturhus. De andere groepen gaan met 

de bus.  

± 12.00 uur  Terugkomst op de Zuiderbasisschool. De 

groepen 1 t/m 4 kunnen door de 

ouders/verzorgers uit de lokalen gehaald 

worden. De kinderen van groep 5 t/m 8 

mogen vanaf het plein naar huis.  

 

De dans voor de Koningsspelen 2019 (Pasapas) staat op you tube. Op school hoor 

en zie je regelmatig groepen dansen en zingen.  

 

 

 

 

 



Schoolvoetbal jongens 

 

Vanmiddag vindt het schoolvoetbaltoernooi in Steenwijk plaats. We wensen de 

jongens samen met hun leerkrachten veel succes en een fijne, sportieve middag 

toe! 

 

Theoretisch verkeersexamen 

Groep 7 doet aanstaande donderdag theoretisch verkeersexamen. Heel veel 

succes groep 7! 

 

Grote rekendag 

 

Voor 3 april staat de “Grote rekendag” in de planner. Gezien de vele activiteiten 

hebben we besloten dit uit te stellen naar mei.  

 

 

 

Welkom 

 

 
 

Leanne wordt in april 4 jaar en gaat dan naar groep 1. We wensen haar een fijne 

tijd op de Zuiderbasisschool toe! 

 

Schommel 

 
Door een misverstand (2 verschillende instanties hebben gekeurd) was de schommel 

op de Zuiderbasisschool afgekeurd. De gemeente is eindverantwoordelijk voor deze 

keuring en die hebben de schommel na een nadere inspectie en aanpassingen weer 

goedgekeurd. De kinderen zijn er erg blij mee! Het voetbalveldje wordt zeer 

intensief gebruikt en dat is te zien. Binnenkort wordt het hersteld.  

 

 

 



 

 

 

 

Janne en Thijs worden in april 4 jaar en gaan dan naar groep 1. We wensen ze heel veel 

plezier op de Noorderschool! 

Taart van Squla 

Naod werkt thuis heel veel op Squla (oefenprogramma voor thuis van Cito). Hij kreeg 

een mooie felicitatie, omdat hij 250 keer 5 opgaves na elkaar goed gescoord heeft. 

Helemaal erg knap omdat Naod 2 jaar geleden uit Eritrea gekomen is en geen 

Nederlands sprak. Gefeliciteerd! 

 

 

Ingekomen stukken: 

Kunst! 

De peuters van peuterspeelzaal Wip Wap, (Stichting Peuterwerk, onderdeel van 

Tintengroep) hebben afgelopen periode gewerkt aan het thema ‘Kunst’. Er is kunst 

gemaakt zoals prachtige bewaardoosjes en er zijn linnen tassen gebruikt als 

schilderdoek. Ook is er kunst bewonderd via beeld, boeken en vertelplaten. Ter 

afsluiting van het thema hebben de peuters een ‘kunstroute’ gevolgd in het dorp. 

De bewondering was groot bij het zien van alle bijzondere kunstobjecten! 

In de kleutergroep (Zuiderbasisschool) wordt ook gewerkt met het thema Kunst uit 

“Schatkist”. Op deze manier ontstaan er doorgaande lijnen van Peuterwerk naar 

groep 1/2. Peuterwerk, BSO en school hebben regelmatig overleg over 

samenwerking en afstemming. (Lida S. Cathy, Vanessa en Lida A.)  
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Belangrijke data: 
 

03-04-2019: Schoolvoetbal jongen 

04-04-2019: Groep 7 theoretisch verkeersexamen 

08-04-2019: Deze week tussentijdse gesprekken 

(Op verzoek van de leerkracht of op verzoek van de ouder) 

11-04-2019: Groep 7 praktisch verkeersexamen 

10-04-2019: Schoolvoetbal meisjes 

13-04-2019: Oud papier 

12-04-2019: Koningsspelen (alle leerlingen middag vrij, zie planner) 

19-04-2019 (Goede vrijdag) t/m 05-05-2019: Pasen en meivakantie 

23-05-2019: Feestelijke ouderavond Noorderschool 

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. 

mailto:lida.andriol@stichtingopkop.nl


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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