Nieuwsbrief d.d. 27-02-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Noorderschool en Zuiderbasisschool Giethoorn
In schooljaar 2018-2019 zijn we gestart met “Hallo Wereld.” Inmiddels zijn we bezig
met het thema “Moed.”
Zoals beloofd geven we u in de week van het openbaar onderwijs de gelegenheid om deze
lessen bij te wonen
Iedereen is welkom in de week van het openbaar onderwijs van 18 t/m 22 maart
Niet apart, maar samen, is de kern van “Hallo Wereld” waar groepsleerkrachten
(Kanjertraining) en docenten HVO (Humanistisch Vormingsonderwijs), GVO
(Godsdienstig Vormingsonderwijs) en IGVO (Islamitisch Godsdienstig
Vormingsonderwijs) samenwerken. Door deze samenwerking kunnen onze leerlingen nog
beter kennis maken met de wereld om zich heen. Hallo Wereld wordt gegeven in de
groepen 1 t/m 8.
U bent van harte welkom om deze lessen bij te wonen en kennis te maken met Astrid van
Waard (GVO), Hennie Vis (HVO Zuiderbasisschool) en Corina Hoekstra (HVO
Noorderschool) De docent IGVO kan hier om organisatorische redenen niet bij aanwezig
zijn.
Noorderschool
Maandagmorgen 18 maart van 9.00-12.00
Zuiderbasisschool:
Woensdagmorgen 20 maart van 10.30-12.15
Nieuwe ouders zijn van harte welkom om te komen kijken in beide scholen. De deuren
van peuterwerk Tinten (Wip Wap Zuiderbasisschool) en de deuren van de BSO
(Zuiderbasisschool) staan op beide dagen wijd open. Koffie, thee, ranja en wat lekkers
staan klaar.

Tennis

De tennisvereniging heeft de kinderen van de groepen 1 t/m 6 uitgenodigd voor een
tennisles en dat vinden ze natuurlijk erg leuk. De Noorderschool gaat op 14 maart en de
Zuiderbasisschool op 21 maart. We willen de tennisvereniging bedanken voor deze leuke
lessen!
Voorleeswedstrijd
Voor de Noorderschool heeft Fenna Gorte (Noorderschool) heel mooi voorgelezen, maar
niet gewonnen. Ze is natuurlijk wel de echte kampioen van de Noorderschool. Haar
klasgenoten hadden een heel mooi spandoek gemaakt om Fenna aan te moedigen. Zij
hebben de eerste prijs hiermee gewonnen. Gefeliciteerd!
Voor de Zuiderbasisschool was Tessa Smit de echte kampioen. Zij heeft ook heel goed
voorgelezen, maar niet gewonnen. Haar klasgenoten hadden een mooi spandoek gemaakt
om Tessa te ondersteunen.
Ouderpanel
Gisteravond kwam het gezamenlijke ouderpanel bijeen op de Noorderschool. De volgende
punten zijn o.a. besproken:



Rapporten, rapportage in combinatie met Snappet
Hallo Wereld



Schoolplein, fondsen




Sociale vragenlijsten functie en respons
AVG

Welkom in maart
Mika Vis is in maart 4 jaar geworden en zit nu in groep 1. We wensen hem een
hele, fijne tijd op de Zuiderbasisschool toe!

Hal
De winterse aankleding van de hal is weer weg en de lente is ervoor in de plaats
gekomen. Dat past goed bij het prachtige weer van de afgelopen week.
We willen de OR weer hartelijk bedanken.
Luizen
De kinderen zijn weer allemaal gecontroleerd. Gelukkig is er geen enkele luis
gevonden. Miranda en Margreet willen we bedanken voor hun inzet.
Wetenschap en Technologie
Woensdagmiddag 26 maart gaan Grieteke en Lida naar een studiemiddag m.b.t.
wetenschap en technologie. In de komende jaren willen we dit een functionele
plek geven binnen onze fusieschool.

Luizen
Volgende week worden de kinderen van de Noorderschool gecontroleerd.
Mediawijsheid en online veiligheid
Groep 7/8 heeft via bureau Halt een voorlichting gehad over online veiligheid en
mediawijsheid. De ouders hebben hierover een ouderfolder ontvangen.
Stage
In de week van 11 maart komt Quinten Hoomoedt (oud-leerling Noorderschool) een
maatschappelijke stage doen op de Noorderschool.

Ingekomen stukken:

Logopedie in Giethoorn
Vanaf het begin van dit schooljaar ben ik het eerste deel van de donderdagochtend
aanwezig bij de Zuiderschool en in de loop van de ochtend en in de middag bij de
Noorderschool. Logopedie is er voor iedereen met problemen in verschillende gebieden,
zoals stem, spraak, taal, slikken en het gehoor. Ik wil jullie graag iets meer vertellen over
de aspecten van logopedie die bij kinderen vaak aan bod komen.
Open mondgedrag
Zit uw kind vaak met de mond open televisie te kijken of geconcentreerd huiswerk te
maken? Dit kan wijzen op een verstoord evenwicht in de mondspieren. Dat kan ook invloed
hebben op de articulatie (bijvoorbeeld dat uw kind slist) of het slikken (dan komt de tong
bij het slikken tussen of tegen de tanden). De logopedist kan oefeningen aanreiken om de
betreffende spieren te trainen en het evenwicht te herstellen. Dat zorgt ervoor dat de
ontwikkeling van het gebit goed verloopt.
Spraak-/taalontwikkeling
Jonge kinderen maken kennis met taal door te luisteren en te kijken naar mensen om hen
heen. Soms is dit best lastig en worden klanken verwisseld of zijn er klanken die nog niet
lukken. Of het is lastig om goede zinnen te maken, die passen bij de leeftijd. Dit kan ertoe
leiden dat uw kind zich niet altijd goed verstaanbaar kan maken. De andere kant van taal,
niet het spreken, maar juist het begrijpen, kan ook lastig zijn. Kinderen hebben soms
moeite om opdrachtjes te begrijpen en op te volgen. Deze problemen kunnen zorgen voor
frustratie. De logopedist kan ondersteuning bieden bij het aanleren van klanken en goede
zinsstructuren en ze geeft adviezen om de spraak-/taalontwikkeling te stimuleren.
Heeft u vragen over één van de genoemde onderwerpen? Neem gerust contact met mij
op!
Liset Admiraal
Logopediste bij Logopediepraktijk Steenwijk
tel.: 0611679947
mail: logopedieliset@outlook.com
Nieuwsbrief sportservice Steenwijkerland heel veel leuke activiteiten voor de
komende periode.
Kijk op:
www.zwembadvollenhove.nl en www.dewaterwyck.nl

Belangrijke data:

09-03-2019: Oud papier
14-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Noorderschool
21-03-2019: Tennis groep 1 t/m 6 Zuiderbasisschool
15-03-2019: Staking, beide scholen zijn gesloten!
18-03-2019: Week van het openbaar onderwijs
21-03-2019: 15.30 uitreiking typediploma om 15.30 op de Noorderschool
21-03-2019: Kangoeroewedstrijd rekenen wiskunde
27-03-2019: 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
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.

