
 

Nieuwsbrief d.d. 03-10-2018 

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

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

 

Informatieve ouderavond Noorderschool en Zuiderbasisschool 

Wat fijn dat er gisteravond zoveel ouders aanwezig waren bij de informatieve 

ouderavond en voor de informatieavonden in de groepen. Dat wordt erg gewaardeerd. 

Vorige week bent u op de hoogte gesteld over de uitkomsten van de architectenselectie 

en de installateurs/instructeurs. De afgelopen dagen werden we verrast door de 

berichten in de krant over de locatie aan de Deukten. De koers voor directeur-

bestuurder, directeur, MR-en en alle medewerkers van de fusieschool blijft de locatie 

aan de Beulakerweg. In het belang van onze kinderen die al veel te lang in afgeschreven 

gebouwen zitten, waar we elke dag hinder van ondervinden, is dit voor ons de enige, 

juiste keuze. Het overstijgende belang is natuurlijk dat alle kinderen van Giethoorn naar 

dezelfde school gaan, het een ontmoetingsplaats voor volwassenen wordt en daarmee 

een sterk verbindende voor ons gezamenlijke Giethoorn.  

Donderdagavond is er een informatieve bijeenkomst georganiseerd door de gemeente. 

Omwonenden, Gieters Belang en vertegenwoordigers fusieschool zijn hierbij 

uitgenodigd. 

Afscheid: 

We hebben ook afscheid genomen van een flink aantal mensen die de afgelopen jaren 

heel veel voor de Noorderschool en de Zuiderbasisschool hebben gedaan. 

Noorderschool 

Ouderraad: Geertje Boender, Saskia Kooij, Marie Driessen, Ria Doze, Cindy Borger. 

Zuiderbasisschool: Angela Bosch, Marleen winter, Judith Bosscha.  

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


Ontzettend bedankt voor jullie enorme inzet voor onze scholen! Wij hebben dat heel 

erg gewaardeerd. 

Fijn ook dat er weer voldoende aanmelding is om de beide ouderraden aan te vullen. We 

heten deze mensen van harte welkom in de ouderraden. 

 

Wat gaan we op de Noorderschool en de Zuiderbasisschool in schooljaar 2018-2019 

doen? 

 Voorbereiding bouw in de vorm van veel overleg medewerkers fusieschool, MR-en 

m.b.t. fusieplan en alle andere daaraan gerelateerde zaken, commissies plein, 

inrichting etc. 

 Verdere ontwikkeling samenwerking medewerkers school, BSO en Peuterwerk in 

de vorm van overleggen, studiedagen, afstemming thema ‘s, doorgaande 

leerlijnen. (afstemming werkwijze peuters/kleuters, doorgaande lijn m.b.t. de 

zorg, AVG, aanmelding etc.).  

Voorbeeld: een studiedag Kanjertraining voor medewerkers school, BSO, 

Peuterwerk, coördinatoren TSO op 21 november 2018. 

 

 

 

 

 

 Didactisch coachen: 3e en laatste jaar onder specialistische begeleiding.  

Hoge verwachtingen concreet maken met behulp van feedback, vragen en 

aanwijzingen. 

Leerkrachten worden hierin getraind d.m.v. filmen, coaching op de werkvloer en 

intervisie binnen het team. Mirjam Huizeling doet de opleiding voor beeldcoach. 

Zij neemt het filmen voor haar rekening. Op deze manier worden kinderen 

gestimuleerd en gemotiveerd om kritischer, zelfstandiger en actiever te denken 

en steeds meer eigenaar te worden over hun eigen leerproces. 

 De methode voor Engels wordt niet als uitdagend ervaren door leerkrachten en 

leerlingen. We werken in schooljaar 2018-2019 met “Groove me.” In schooljaar 

2018-2019 oriënteren we ons ook op andere nieuwe methodes die bij onze visie 

op Engels passen en maken daarin een keuze. Yvette de Wijs is hier kartrekker 

van. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiypLHg4OndAhWBjKQKHXv_A9QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.obsdemare.nl/ons-onderwijs/schoolplan&psig=AOvVaw0DqC52Gbu9s1h-diuyLGqs&ust=1538638340884971


 We maken kleine, gerichte stappen in de invoering van Wetenschap en Techniek 

en Grieteke Kiekebos neemt hier de regie. 

 ICT, Snappet, rapportage, infrastructuur fusieschool etc. worden heel 

regelmatig besproken in onze teamvergadering en in werkgroepen. Roel is de 

ICT-er op beide scholen. Afspraken worden vastgelegd. 

 Binnen Snappet wordt op de Noorderschool voor rekenen Pluspunt gebruikt en op 

de Zuiderbasisschool Rekenrijk. In de afstemming wordt er gesproken over een 

gezamenlijke nieuwe methode of het werken met leerdoelen/leerlijnen. De reken- 

coördinator (Jackelien Majoor) volgt een cursus voor kinderen met ernstige 

rekenproblemen. (Bareka).  

 We zijn net gestart met Hallo Wereld. In schooljaar 2018-2019 zal 

HVO/GVO/IGVO en de Kanjertraining binnen de vastgestelde thema ’s van de 

Kanjertraining steeds verder uitgewerkt worden. In maart, in de week van het 

openbaar onderwijs, zijn ouders van harte welkom om hier nader kennis mee te 

maken. 

 

Vrijdag is het weer zover, dan zetten we alle leerkrachten en onderwijsassistenten 

in het zonnetje. Ook worden we verrast door onze werkgever Stichting Op Kop. 

Daarvoor onze hartelijke dank! 
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Belangrijk Oud papier 

Graag de opgaveformulieren (Zuiderbasisschool) voor 19 oktober inleveren. Alvast 

bedankt voor de moeite. 

Brons voor Jaydey uit groep 7 

Een prachtige prestatie van Jaydey op het Nederlandse kampioenschappen zwemmen in 

het Pieter van den Hoogenband stadion te Eindhoven afgelopen zondag. In het 

totaalklassement estafette zwemmen van de minioren jongens wisten de kinderen van 

ZvZ beslag te leggen op het brons. Jaydey fantastisch gedaan! 

 

 

Op woensdag 3 oktober gaat de landelijke Kinderboekenweek van start. Het thema dit 

jaar is: Vriendschap.  

Wat gaan we doen op de Zuiderbasisschool? 

* Op woensdag 3 oktober wordt de Kinderboekenweek geopend. We zingen en dansen 

dan met elkaar het lied: “Kom erbij” van Kinderen voor Kinderen.  

Kinderen en ouders werden deze ochtend verrast door leerkrachten die in een stoel op 

het plein zaten te lezen. Kinderen en ouders kwamen luisteren. Vervolgens gingen ze 

door een prachtige vriendschapspoort naar binnen. Roel ging voorlezen uit “Schatje en 

Scheetje” en Mirjam, Annemarie en Grieteke gingen het verhaal uitbeelden voor alle 

kinderen. Dat vonden ze erg leuk!  



* Op donderdag 4 oktober is er `s middags een boekenruilbeurs. De leerlingen kunnen 

dan boeken die ze thuis niet meer lezen, omruilen voor andere exemplaren. De kinderen 

mogen niet meer dan 5 boeken meenemen. De kinderen hoeven dit jaar geen geld mee te 

nemen, er worden alleen boeken geruild. Wanneer kinderen stripboekjes willen ruilen, 

dan graag een pakketje maken van vijf tijdschriften.  

* Op maandag 8 oktober gaan de groepen 1 t/m 4 naar de bibliotheek en worden daar 

voorgelezen.  

* Op dinsdag 9 oktober gaan alle kinderen vriendschapsbandjes maken. Ze maken er 

twee per kind, zodat ze buiten school het tweede bandje aan een vriendje of 

vriendinnetje kunnen geven.  

* Op donderdag 11 oktober wordt er een voorleeswedstrijd gehouden van onze school. 

Hiervoor wordt per klas van groep 4 t/m 8 een winnaar uitgekozen. De winnaar uit groep 

7/8 zal onze school vertegenwoordigen tijdens de Nationale voorleeswedstrijd in 

Steenwijk.   

* De kinderen van groep 1 t/m 3 worden regelmatig voorgelezen door ouders en andere 

bekenden uit Giethoorn.  

* Op vrijdag 12 oktober gaan we als afsluiting met de hele school gezelschapsspelletjes 

spelen.  

Het is de bedoeling dat ieder kind dan een spelletje(s) van thuis meeneemt.  

* De kinderen van groep 1 t/m 4 mogen hun lievelingsboek mee naar school nemen. 

 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKq8-z9-ndAhWRmLQKHTpbCEoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.trootrakkers.be/index.php?page%3Ddag-van-de-leerkracht&psig=AOvVaw2MGqm9EjZKozg9VG-ZDpIT&ust=1538644453751142


 

Oproep overblijfouders 

Op de Noorderschool hebben we dringend ouders nodig die willen helpen bij de 

Tussenschoolse Opvang. Graag melden bij lida.schaapgroen@gmail.com.  

 

Kinderboekenweek 2018 thema “Vriendschap” 

 

Afgelopen maandag zijn de kinderen gestart met een speurtocht door de hele school. Ze 

moesten letters verzamelen en hier een woord mee vormen. Ondanks de regen verliep 

dit prima en hadden de kinderen veel plezier 

Op 9 oktober hebben we dan traditiegetrouw het voorleeskampioenschap van groep 7 en 

8 Waar drie uitgeselecteerde kinderen het tegen elkaar gaan opnemen.  

Op 12 oktober zal er ’s middags vanaf 14.00 uur een boekenruilbeurs gehouden worden. 

Dit is voor de groepen 5 t/m 8.  De leerlingen kunnen dan boeken die ze thuis niet meer 

lezen omruilen voor andere exemplaren. Leerlingen mogen niet meer dan 5 boeken 

meenemen. Daarnaast is het ook mogelijk om de boeken te verkopen. De prijs van een 

boek bedraagt 0.50 cent. Kinderen nemen muntjes van 0.50 eurocent mee met als 

maximum een bedrag van drie euro. Wel graag het geld in een portemonnee meegeven.   

Als blijkt dat deze ruilbeurs een succes is, gaan we misschien volgend jaar proberen om 

dit met de hele school te doen!  

Verder zullen er en deze week allerlei lessen worden gegeven die in het thema 

“Vriendschap” passen.  
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Ingekomen post 

 

 

 

Belangrijke data: 

 

 

 

03-10-2018: Start Kinderboekenweek 

10-10-2018: Dag van de duurzaamheid, er wordt voorgelezen in de groepen  

1 t/m 4 van beide scholen. 

12-10-2018: Afsluiting Kinderboekenweek 

12-10-2018: Techniek Tastbaar RSG Tromp Meesters groep 7/8  

13-10-2018: Oud papier Noorderschool en Zuiderbasisschool 

15-10-2018: Cathy en Lida afwezig i.v.m. studiedag Inspectie 

16-10-2018: Ouderpanel Noorderschool en Zuiderbasisschool (19.30) 

Zuiderbasisschool) 

20-10-2018 t/m 28-10-2018 Herfstvakantie 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 

06-28143472 

0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

directie@zuiderschool.nl 

directie@noorderschool.nl 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

mailto:directie@zuiderschool.nl
mailto:directie@noorderschool.nl
mailto:lida.andriol@stichtingopkop.nl
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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. 
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