Nieuwsbrief d.d. 11-09-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Schoolgids
Direct na de vakantie heeft u de schoolkalender ontvangen. Deze is voor beide scholen
gelijk. Voor de zomervakantie heeft u de praktische informatie ontvangen. De
schoolgids is bijna klaar. Deze week kan de MR de schoolgids lezen en van opmerkingen
voorzien. Dit gaan we nog verwerken en volgende week komt het op de website. De
schoolgids hebben we voor de eerste keer gemaakt in Vensters PO (primair onderwijs)
en ziet er heel anders uit. Goed om te lezen. We zijn nog niet gefuseerd en daardoor
hebben we nog twee schoolgidsen op de website staan die inhoudelijk veel op elkaar
lijken, maar verschillen in toetsresultaten,leerlingenaantallen en vragenlijsten sociale
veiligheid.
Informatieve ouderavond
Wat fijn dat we op beide scholen zoveel ouders welkom konden heten tijdens onze
informatieve ouderavond, zowel in de groepen als bij het zakelijk gedeelte. Dat wordt
erg gewaardeerd door team, medezeggenschapsraad en ouderraad.
Dode Hoek project
Dinsdag 17 september gaan de groepen 5 t/m 8 van beide scholen veel informatie
krijgen over de “Dode hoek” bij vrachtwagens. Het is een educatief verkeersproject
met als doel bewustwording en vervolgens de informatie toepassen in het drukke
verkeer. Het wordt mogelijk gemaakt door VVN Steenwijkerland. (Gemeente
Steenwijkerland)

Oud papier
Aanstaande zaterdag wordt het oud papier weer opgehaald. We willen iedereen
natuurlijk weer hartelijk bedanken voor hun inzet.

Stagiaire
Carina Meijer komt vanaf volgende week stagelopen op onze school in groep 5/6 bij
Margriet. We wensen haar een goede en leerzame tijd op de Zuiderschool toe.
Informatieve ouderavond Zuiderschool
We hebben afscheid genomen van onze voorzitter Jose v.d. Mannen. Jose heeft heel
veel werk verricht binnen de MR op een wijze waar we veel respect voor hebben. We
zullen haar zeker missen en haar ontzettend bedanken voor haar enorme inzet!
Natuurlijk werd dat gewaardeerd met een groot boeket. Gerard Oord is onze nieuwe
voorzitter en daar zijn we blij mee.

Even voorstellen
Ondertussen zit mijn ‘stageperiode’ erop en mag ik voor ‘echie’ zitting nemen in de MR.
Hoogste tijd om me voorstellen. Mijn naam is Carien Wever, 37 jaar oud en sinds 2006
woon ik samen met Jeroen in Giethoorn. In 2012 is onze oudste zoon Loid geboren en 3
jaar later is Niam geboren. Loid zit ondertussen in groep 4 en Niam is zijn
schoolcarrière net begonnen in groep 1.
Toen José vorig jaar bij de informatieve ouderavond aan gaf te stoppen en dat de MR op
zoek was naar versterking dacht ik gelijk dat lijkt me wel wat. Zo gedacht, zo gedaan.
Toen de MR de officiële oproep deed in de nieuwsbrief heb ik me aangemeld en bleek ik
de enige kandidaat.
Ondertussen heb ik er dus al een half jaar ‘stagelopen’ op zitten. In het afgelopen half
jaar heb ik al veel gehoord en geleerd en hoop dat de komende jaren nog meer te doen.
Ik vind het belangrijk om betrokken te zijn bij de school waar je kinderen toch een
groot gedeelte van de tijd doorbrengen. Door zitting te nemen in de MR hoef ik niet van
een zijlijn toe te kijken, maar het geeft het me de kans om mee te denken.
Genoeg geschreven, tijd om aan de slag te gaan!
Hartelijke groet,
Carien Wever
Workshop riet en water
Vanmiddag heeft groep 3 en 4 een workshop gehad van Renske de Leeuw Scala) Het
onderwerp was riet en water. Wat natuurlijk heel erg past bij Giethoorn. Eerst verfden
de kinderen lucht en water op hun tekenblad. Daarna mochten ze op tekenblaadjes

planten, dieren en natuurlijk boten tekenen, Die ze vervolgens weer in hun verftekening
plakten. De kinderen zijn hier heerlijk mee bezig geweest en het lukte precies om het
voor 14.00 uur af te hebben.
Het was een leuke middag.

Operatie
Gera wordt aanstaande maandag geopereerd in Nijmegen. Ze is in ieder geval 3 weken
niet aanwezig. Femke Dijkman (dinsdag en woensdag) en Christiaan Schaart (donderdag
en vrijdag). We zijn blij dat we in overleg met Stichting op Kop in deze tijd van een
tekort aan leerkrachten goede vervanging hebben kunnen regelen. We wensen haar
sterkte en een voorspoedig herstel toe!
Vandalisme
Het dak boven de kleutergroep van de Noorderschool heeft al meerdere malen te
kampen gehad met ernstige lekkage en dat is heel vervelend. Dit heeft natuurlijk ook te
maken met de staat van het gebouw. Echter in de zomervakantie hebben we lekkage
gehad en is het gerepareerd. De pannen zijn zelfs vastgekit. Vorige week toen het heel
hard regende, regende het ook in het lokaal boven het bureau met daarop een computer.
Er is opnieuw naar gekeken en na onderzoek blijkt dat het vandalisme is. Er zitten
regelmatig kinderen (jongelui) op het dak, waardoor de dakpannen verschuiven en zelfs
kapot zijn. Opnieuw een fikse reparatie, ook omdat de plafondplaten vervangen moeten
worden. Veel irritatie voor Hannie en veel werk voor mij en het kost steeds weer veel
geld. Mijn dringende oproep voor de buurt is of jullie a.u.b. willen melden, wanneer je
iets ziet of hoort. Bespreek het eens met uw puberkinderen. Melding mag ook anoniem
via de mail of app. (0628143472). Alvast bedankt voor de medewerking.

Kopje cultuur
Steenwijk wordt het tweede weekend van september weer hét culturele hart van de
regio. Het Uitfestival Kopje Cultuur neemt je mee in de cultuur van de Kop van
Overijssel en ver daarbuiten. Het brengt Uitmarkt, Monumentendag en
Straattheaterfestival samen en laat publiek van jong tot oud de cultuur beleven.

Overal in de stad barst het van de activiteiten op het gebied van muziek, theater, dans
en unieke acts. Bekijk optredens van professionele landelijke en internationale groepen,
volg workshops en bezoek speciaal voor het festival gemaakte producties, activiteiten,
exposities en inloopconcerten gemaakt door regionale verenigingen en amateur-groepen.
Geniet van al het veelzijdige talent dat Steenwijk rijk is tijdens het Kopje Cultuur
Festival.
Jaarlijks wordt het bezocht door ruim 25.000 bezoekers. Het brede publiek beleeft
het festival als bijzonder, feestelijk, hoogstaand en cultureel en dat allemaal gratis
toegankelijk. Dat mag je niet missen!
Onze directeur-bestuurder Alberto Boon is één van de ambassadeurs van dit festival.
Hij beveelt een bezoek dus van harte aan. Zie ook www.kopjecultuur.nl
Belangrijke data:

14-09-2019: Oud papier
17-09-2019: Dode Hoek project VVN Steenwijkerland groep 5 t/m 8
17-09-2019: Hannie afwezig (inval)
25-09-2019: Kinderpostzegels
26-09-2019: Start typen bovenbouw
30-09-2019: Ouderpanel
02-10-2019: Opening Kinderboekenweek
07-10-2019: Dag van de leraar
12-10-2019: Oud papier
15-10-2019: MR-vergadering
19-10-2019- 27-10-2019: Herfstvakantie
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
lida.andriol@stichtingopkop.nl
0521-475297
06-28143472
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.

