Nieuwsbrief d.d. 05-09-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Gondelvaart en feestweek
De kinderen van groep 1 t/m 8 hebben vrijdag genoten van de voorstelling (groep 1 t/m
4 en de gevarieerde en goed georganiseerde workshops (groep 1 t/m 8)

Zuiderbasisschool: Oud papier, onze school vaart er wel bij…

Noorderschool: Dali ’s diner en funhouse

Peuterwerk Tinten Casper en Emma op de Wip Wap.

Ondanks het slechte weer bleven de mooie gondels varen. We zijn heel trots op de
prachtige gondels van de Noorderschool, Zuiderschool en Peuterwerk Wip Wap (Tinten)
en de deelname aan de gondelvaart. We willen iedereen, in het bijzonder de Vereniging
Gondelvaart en de commissies gondelbouw, die op wat voor wijze dan ook geholpen
hebben heel hartelijk bedanken. De bijdrage van de sponsoren wordt erg gewaardeerd.
Informatieve ouderavond
Op beide scholen vindt de informatieve ouderavond plaats op dinsdag 10 september.
Nadere informatie is per school verzonden naar de ouders.
Creatief en Wetenschap & Technologie
In schooljaar 2019-2020 starten we volgende week op beide scholen met een middag
creatieve activiteiten. Wetenschap & Technologie is hier ook een onderdeel van. Elke
leerkracht verzorgt een activiteit voor een groep.
Zuiderschool: donderdagmiddag voor de groepen 3 t/m 8. Grieteke Kiekebos geeft op
deze donderdagmiddag Wetenschap & Technologie. Michel Beerta geeft dan les aan
groep 1/2.
Noorderschool: woensdagmiddag voor de groepen 5 t/m 8. Groep 3 en 4 hebben op een
ander moment in de week hun eigen creatieve middag. Grieteke Kiekebos van de
Zuiderschool is gecertificeerd om de lessen van Wetenschap & technologie te geven. Dit
doet ze op woensdagmiddag op de Noorderschool. We hebben in schooljaar 2017-2018
een prijs gewonnen (€1000,00 van Stichting Op Kop) met ons project “Duurzaamheid en
technologie.” Hier hebben we uitdagende materialen voor gekocht voor Wetenschap &
Technologie.
Onderwijsinspectie basisonderwijs
Het streven van de onderwijsinspectie is om eens per 4 jaar de scholen te bezoeken.
Voor de basisscholen van Giethoorn was dit inmiddels 6 jaar geleden. Wanneer de
resultaten te wensen overlaten vindt het bezoek altijd eerder plaats. Gelukkig zijn onze
resultaten (opbrengsten) goed en daar zijn we trots op!

Deze keer was het een themaonderzoek en we waren heel blij met het onderwerp
“Didactisch handelen, didactisch coachen.” De afgelopen jaren zijn we hier heel
intensief mee bezig geweest, bovendien is het de basis van ons onderwijs. In juni 2019
hebben alle teamleden een 3-jarig traject “Didactisch coachen” afgesloten. Een
intensief traject onder begeleiding van V&F onderwijsconsult. Na nulmetingen, veel
filmen door de beeldcoach, intervisie en presentaties hebben we veel geleerd over hoe
we kinderen taakgericht, vraag gestuurd en met specifieke feedback kunnen laten
nadenken, zodat ze actief en doelgericht betrokken zijn bij hun eigen leerproces. In een
presentatie hebben we aangegeven hoe dit proces in de gezamenlijkheid en in
samenwerking met beide scholen verlopen is, wat onze ambities zijn, wat zichtbaar is in
de groep en op school en hoe we dit kunnen borgen. Na de presentatie heeft de
inspecteur op beide scholen 3 groepen bezocht. Ze was erg positief over de
zichtbaarheid van ons traject didactisch coachen en didactisch handelen in alle groepen.
Haar conclusie wat dat de vaardigheden van didactisch coachen zijn geïntegreerd binnen
een ordelijke rustige omgeving in een goed pedagogisch klimaat. Wij zijn hier natuurlijk
erg blij mee.

Hallo,
Mijn naam is Jeanne Duinkerken, ik ben 18 jaar oud en woon in Giethoorn. Ik doe nu de
opleiding sport en bewegen op Landstede in Zwolle. Wat ik graag doe in mijn vrije tijd is
sporten. De sporten die ik het liefst doe zijn: voetballen, schaatsen en hardlopen. Dit
schooljaar loop ik stage op de Zuiderbasisschool, hier ben ik te vinden op maandag en
donderdag bij groep 3/4. Ik ga voor een leuk schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Jeanne Duinkerken

Social schools
Het ouderportaal van Social schools (pilot Stichting Op Kop) is weer volledig na de
zomervakantie. Binnenkort wordt op stichtingsniveau een besluit genomen voor Parro of
Social schools. Binnen dit ouderportaal kunnen leerkrachten berichten, foto ’s en
planning oudergesprekken plaatsen. Nadere informatie volgt.

Hoi! Ik ben Charlotte van Benthem. Ik ben 19 jaar en woon in Sint Jansklooster. Ik ben
derdejaars pabo student en mag het komende half jaar stage lopen op de Noorderschool
in Giethoorn. Dit half jaar staat op de pabo in het teken van groep 3. Vandaar dat ik ga
stage lopen in deze groep. Ik zal er voornamelijk op donderdag zijn, en zo af en toe een
hele week, waarbij ik op maandag ook groep 4 les mag geven.
In groep 3 maken kinderen een enorme groei door. Ze leren lezen en rekenen, gaan van
kleuter naar groot schoolkind. In vorige jaren liep ik stage in de bovenbouw en
kleutergroepen. Ik zie er naar uit om te ontdekken wat kinderen tussen die twee fases
meemaken, en hoe die groei er uit ziet. Ik ga mijn best doen uw kind daar zo goed
mogelijk in te ondersteunen.

Tot ziens! Groeten Charlotte van Benthem

Ik ben Anna Werkman. Ik ben 21 jaar en woon in Steenwijk. Ik houd van zwemmen en
zingen. Ook vind ik het gezellig en fijn om met vrienden en familie af te spreken. Ik ben
vierdejaars student op de Katholieke Pabo in Zwolle en ik doe mijn afstudeerstage in
groep 7 op de Noorderschool. Ik geef les op donderdag en vrijdag. Mijn eerste dag met
groep 7 zit erop en ik heb zin om dit jaar met de leerlingen te gaan werken.

Beste ouders/verzorgers,
Bewegen is gezond, niet alleen voor het lichaam maar ook voor het geest. En dat
geldt ook zeker voor basisschool kinderen. Sporten zorgt ervoor dat kinderen conditie
opbouwen en zich sociaal emotioneel sterker voelen. D.m.v. samen sporten leren kinderen
samen te werken, voor zichzelf op te komen, leren de kinderen hun eigen grenzen kennen
en om deze aan te geven.
Bij Sport Vereniging Giethoorn Samen Een, afdeling gymnastiek bieden wij de volgende
sporten aan:
• Freerunning; Freerunning is een sport voor jongens en meisjes van 7-12
jaar, waarbij het de bedoeling is om zo mooi mogelijk over obstakels heen te komen
en om van het ene obstakel naar het andere te springen. Dit kan je bij ons leren.
• Peuter en kleutergym * ; Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan de
fijne en grove motoriek van de kinderen. Het leren bewegen op jonge leeftijd is van
groot belang. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten. In de leeftijd 3 tot 6 jaar
vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats. Vroegtijdig goed
leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen en het verwerken
van kennis.
• Recreatiegym * ; Hier leren de kinderen van groep 3 t/m groep 8 de basis van
het turnen op een actieve en speelse manier.

Turnen selectie; Tijdens deze lessen leren de kinderen diverse technieken van
het turnen en oefenen zij voor de wedstrijden. Voor selectie turnen word je door de
trainster uitgenodigd.
• Acrogym; Een combinatie van turnen en dans. Kenmerkend is dat dit in
teamverband gebeurt. Samenwerken en vertrouwen is van groot belang.
•

Dinsdag 15 oktober is er een vriendjes/vriendinnetjes les tijdens Freerunning ( 16:0017:00).
Donderdag 17 oktober is er een kijk en doe mee les in het Kulturhus bij de peuter en
kleutergym van 15:45 tot 16:30. En een vriendjes/vriendinnetjes les tijdens beide
recreatie uren ( 16:30-17:15 of 17:15- 18:00).
Voor meer informatie of vragen k Voor meer informatie of vragen kunt u mailen
naar: gymnastiek@svgiethoorn.nl Of neem een kijkje op onze website, hier staat ook het
actuele lesrooster. www.svgse.nl
Wij zien jullie graag in de gymzaal!
*Deze sporten worden ook aangeboden in Wanneperveen, voor meer informatie zie onze
website.
Uitnodiging Zondagskring
Een keertje proberen?

Voor wie het leuk lijkt, de Zondagskring voor kinderen van 6-12 jaar gaat komend
seizoen ( 1 x 14 dagen) van start op zondag 22 september om 10.00 uur. De leiding is in
handen van Janice Ruis-Groen. Zij is een oude bekende van Kindereiland als leiding en
later als een van de kooksters. Nu gaat zij de zondagskring doen. Een keertje
proberen? Altijd welkom.
Meer informatie bij Janice:
0627140271; janiceg84@hotmail.com. De andere data zijn zondag (13 en 27 oktober,
10 en 24 november, 8 dec. En de kerstwijding is er ’s avonds 22e december om 19.30
voor jong en oud. Allemaal van harte welkom.
Doopsgezind Giethoorn
Binnenpad 50, 8355 BS Giethoorn

Belangrijke data:

05-09-2019: Inspectiebezoek Noorderschool
05-09-2019: Gera afwezig inval
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
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.

