
	

Nieuwsbrief d.d. 11-07-2018 

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

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

 

Er zijn nog een aantal leuke activiteiten voordat het volgende week vrijdag 
zomervakantie is. We willen iedereen die in schooljaar 2017-2018 ons wat voor wijze dan 
ook geholpen heeft heel hartelijk bedanken! Weet dat het zeer gewaardeerd wordt. 

We wensen iedereen een hele, fijne vakantie toe! Op 3 september is iedereen weer van 
harte welkom! 

Laatste nieuwsbrief van schooljaar 2017-2018 

Dit is de laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. De informatie over de activiteiten 
in de laatste week krijgt u om verwarring te voorkomen persoonlijk via de mail.  

De tijd vliegt, alweer een jaar voorbij. Groep 8 vliegt uit en gaat een nieuwe fase 
tegemoet. Dit schooljaar gaan er 16 kinderen van de Zuiderbasisschool en 17 kinderen 
van de Noorderschool naar het voortgezet onderwijs. We wensen ze heel veel succes en 
veel plezier op de scholen in Steenwijk en Meppel. Volgende week gaan we uitgebreid 
afscheid van hun nemen.  

Afscheid teamleden 

Lindsey heeft het afgelopen schooljaar op donderdag en vrijdag voor groep 4 gestaan op 
de Noorderschool. (WPO-werkplek) Op 29 juni heeft ze haar diploma gekregen. Ze gaat 
in Groningen orthopedagogiek studeren. 

Marielle is vanaf december leerkracht van groep 6/7 op de Noorderschool geweest en 
de laatste twee maanden op donderdag groep 7/8 op de Zuiderbasisschool. 

Saskia heeft meer dan 10 jaar de administratie op de beide scholen van Giethoorn 
gedaan. Ze gaat nu volledig het secretariaat op het stafbureau van Stichting Op Kop 
doen.  



Na de vakantie komt Janny Petter op woensdag de administratie doen. 

Niels is vakleerkracht gymnastiek op de Zuiderbasisschool. Door het teruglopen van het 
leerlingenaantal is hier helaas geen ruimte meer voor. 

Petra van Vliet geeft HVO op de Noorderschool. Petra heeft besloten te stoppen. 

Corina Hoekstra gaat na de zomervakantie de HVO-lessen (Hallo Wereld) op de 
Noorderschool verzorgen. 

Met het team hebben we al afscheid genomen met een lunch en een cadeautje. 
Natuurlijk nemen we ook nog afscheid met de kinderen. 

We willen Saskia, Niels, Lindsey, Petra en Marielle heel erg bedanken voor hun enorme 
inzet voor de Noorderschool. Dat wordt zeer gewaardeerd. 

Afscheid leden ouderpanel: 

Gerard, Neeltje en Jeanet nemen afscheid van het ouderpanel. We willen ze heel 
hartelijk bedanken voor hun waardevolle inbreng en inzet voor de beide scholen. 

Schoolgidsen schoolkalender 

Hallo Wereld 

Denkt u nog even aan het inleveren van de toestemmingsbrief van Hallo Wereld? Alvast 
bedankt voor de moeite. 

MR 

In de laatste MR-vergadering is over de volgende onderwerpen gesproken: 
architectenselectie/bouw, formatie, Hallo Wereld, schoolgidsen, informatieve 
ouderavond en de website. 

Volgend 

 

Feestelijke ouderavond Zuiderbasisschool 

Bende op de camping 

 



Dinsdagavond 17 juli vindt de feestelijke ouderavond in het Kulturhus plaats. De 
kinderen van groep 7/8 zijn samen met Roel druk bezig met de voorbereidingen. De 
andere groepen hebben een onderdeel binnen de musical. Nadere informatie wordt via 
de mail verstuurd. 

Oud papier Zuiderbasisschool 

 

Spoed oproep ophalen oud papier! 

Voor aanstaande zaterdag 14 juli zijn we dringend op zoek naar iemand voor het ophalen 
van het oud papier. Om 9.00 uur beginnen en om ongeveer 11 uur weer klaar. 

We zoeken iemand die 11 augustus niet op vakantie is en voor ons het oud papier kan 
ophalen. Als je nog een keer op de planning staat het komend jaar is het mogelijk om te 
ruilen. 

Wil je een keer extra lopen op 14 juli of 11 augustus dan kun je dit mailen naar 
oudpapierzuiderbasisschool@gmail.com 

Alvast bedankt! 

Afscheid en welkom 

We nemen afscheid van Annemarie Mulder. Zij gaat na de zomervakantie in Meppel naar 
school. We wensen haar alle goeds en een hele fijne tijd toe op haar nieuwe school. 

We heten welkom Caro Vonk en Milan van den Berg. Heel veel plezier op de 
Zuiderbasisschool. 

Formatie onderwijsassistent Zuiderbasisschool 

Patricia Muis werkt op woensdagmorgen als onderwijsassistent. Ze helpt de 
buitenlandse kinderen en de kinderen die extra zorg nodig hebben op een van de 
vakgebieden.  

 

Workshop Poëzie 



Casper Peters 

Frans van der velden  

Over Casper: lievelingswoord: 

Ammehoela!!! 

Wij hebben van Casper geleerd dat woorden ook kunnen reizen. Zoals het woord 
manneke is gereisd van Nederland naar Frankrijk. Maar omdat de Franse manneke niet 
kunnen uitspreken hebben zij het woord mannequin tot leven gebracht en toen is het 
woord weer teruggereisd naar Nederland als het woord mannequin. Daarna heeft Casper 
ons verteld hoe het woord NYLON is ontstaan. Er is een stof gemaakt en daar hadden 
ze een vergadering over. Uiteindelijk zei een man wat is een van de bekendste stad van 
de wereld toen zei een andere man New York dus hij zei NY en toen zei hij is er nog 
een? Toen zei iemand Londen dus LON en NY is dus NYLON zo heet de stof dus nu. Dit 
is echt gebeurd. Toen gingen we bezig met de gedichten. Eerst moesten we opschrijven 
waar het gedicht zich bevindt. Wat is er mooi aan die plek? Wat is het weer? Wat is het 
moment van de dag? (s ’ochtends s ’middags  s ’avonds   of  s ’nachts) Met wie ben je? En 
dan het tegenovergestelde van het weer dat je hebt uitgekozen Dit was Super Leuk!!! En 
op 9 september mogen we het voordragen in het park Rams Whoerte in Steenwijk. 
(Kopje cultuur) 

Bedankt!!!  Casper en Frans!      

Wende en Robine 

Schoolkrant 

Volgende week krijgen de kinderen weer een prachtige schoolkrant mee. Willem, Evert 
en Jeroen, weer heel hartelijk bedankt voor jullie mooie bijdrage. Natuurlijk willen we 
ook alle adverteerders bedanken. 

Zaterdagavond 

Zaterdagavond laat werd ik gebeld door politie Steenwijkerland. Dan schrik je wel even 
en ben je bang dat er iets gebeurd is. Dat was gelukkig niet het geval, maar wel dat er 
een melding binnengekomen was. Er zaten meerdere jongeren boven op het dak en een 
van de deuren van school stond open. Met dank aan Lida Schaap hebben we het kunnen 
oplossen. Gisteravond is de dure speelvloer onder het klimrek vernield. De stukken lagen 
buiten het plein. Heel vervelend en totaal niet nodig. Dit wordt gemeld bij de politie. 
Wilt u wanneer u iets ziet dit melden aan mij of de politie? (06-28143472, Lida Andriol)  

Formatie onderwijsassistent 

Lárisa Winkels geeft op dinsdagmiddag en donderdagmiddag extra hulp aan de 
buitenlandse kinderen en aan kinderen die steun op een van de vakgebieden nodig 



hebben. Op dinsdagmorgen, donderdagmorgen en vrijdagmorgen is ze onderwijsassistent 
in groep 1/2.  

Belangrijke data: 

09-07-2018: Deze week zijn de rapportgesprekken 

Laatste week Zuiderbasisschool 

17-07-2018: Feestelijke ouderavond Zuiderbasisschool 

18-07-2018: om 9.30 naar school 

19-07-2018: afscheid groep 8 Zuiderbasisschool (Groep 8 vrijdag 18 juli vrij!) 

19-07-2018: Zomerfeest Zuiderbasisschool  

Laatste week Noorderschool 

18-07-2018: Afscheid groep 8 Noorderschool 

19-07-2018: Groep 8 is vrij! 

20-07-2018: Zomerfeest Noorderschool 

 

20-07-2018: middag vrij en…… zomervakantie 

Telefonische bereikbaarheid Lida 

0521-475297 
06-28143472 

 
0521-361666 (Zuiderbasisschool) 

0521-361662 (Noorderschool) 

 
directie@zuiderschool.nl 
directie@noorderschool.nl 

lida.andriol@stichtingopkop.nl 

cathy.vandeneventuin@stichtingopkop.nl 

 

 

 

 

 

 


