Nieuwsbrief d.d. 20-06-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Belangrijk!
Lida heeft nog maar 1 mailadres:
lida.andriol@stichtingopkop.nl
Van harte gefeliciteerd!
Avondvierdaagse
Vele kinderen en hun begeleiders gaan vanavond in Steenwijk alweer de laatste avond de
5 km of de 10 km lopen. Ook de kleuters lopen vanavond mee. Dat is altijd een groots
gebeuren en een hele belevenis. Tijdens deze laatste avond deelt Stichting Op Kop
drinken, wat lekkers en een presentje uit.
De organisatie van de avondvierdaagse is een hele klus! Ik wil de organisatie van beide
scholen dan ook heel hartelijk bedanken voor hun grote inzet.
De cateraars, de begeleiders en de ouders die voor het vervoer hebben gezorgd, heel
erg bedankt!
Formatie
De formatie is naar de MR verstuurd. De groepsindeling is besproken. De indeling van de
leerkrachten is verzonden naar de MR. De MR heeft bij de formatie adviesrecht.
Maandag hopen we de formatie naar de ouders te kunnen sturen.
Rapportgesprekken
In de week van 1 juli zijn de rapportgesprekken. Daarvoor krijgt u een uitnodiging.

Vrije dagen en vakanties schooljaar 2019-2020
19-10-2019 t/m/ 27-10-20-19

Herfstvakantie

20-12-2019

Kerstvakantie

alle leerlingen om 12.00 uur vrij

21-12-2019 t/m/ 05-01-2020

Kerstvakantie

22-01-2020

Studiedag

27-02-2020

Studiedag

18-03-2020

leerlingen groep 1 en 2 hele dag vrij, leerkrachten groep 1/2 Studiedag

10-04-2020

Goede Vrijdag vrij

13-04-2020

2e Paasdag

17-04-2020

alle leerlingen om 12.00 uur vrij Koningsspelen

25-04-2020 t/m/ 10-05-2020

Meivakantie

21-05-2020

Hemelvaart

22-05-2020

Vrijdag vrij na Hemelvaart

01-06-2020

2e Pinksterdag

10-06-2020

Evaluatievergadering

22-06-2020

Studiedag

03-07-2020 alle leerlingen om 12.00 uur vrij
04-07-2020 t/m/ 14-08-2020

Zomervakantie

Feestelijke ouderavond 9 juli in het Kulturhus
De feestelijke ouderavond begint om 19.00. Nadere informatie volgt.

Groep 8 Zuiderschool
Groep 8 is op vrijdag 12 juli vrij! We zwaaien ze tijdens het zomerfeest op
donderdag 11 juli uit.

Survivalkamp Noorderschool

Afgelopen week gingen groep 7/8, juf Hannie, Arjan, Karin en juf Yvette op
kamp. Na het uitzwaaien ging de stoet richting het klimpark in Appelscha. Daar
mochten de kinderen hun kunsten op grote hoogte vertonen. Sommige
overwonnen zelfs hun hoogtevrees. Wat waren ze trots. Bij aankomst in Annen
was er regen. Goed moment om de kamers te inspecteren en de bedden op te
maken. De kinderen konden niet wachten om de volgende activiteit te doen. En
jawel in de regen werd er begonnen met het bouwen van vlotten. Niet alle vlotten
hielden het droog, maar ook niet alle leiding, tot groot plezier van de kinderen.
's Avonds nog een smokkelspel en dag 1 was alweer ten einde.
Op dag 2 zijn we na het ontbijt op pad gegaan. Kanoën, hindernissen en natuurlijk
zwemmen wanneer het kon. Bij terugkomst op de kamplocatie moest er echt even
gedoucht worden. 's Avonds is er een lipdub opgenomen en hadden we een bonte
avond. Alle groepjes hadden een leuke act voorbereid.
Na een feestelijke avond en een korte nacht zat het kamp er alweer bijna op.
Het was stil aan het ontbijt. Als laatste activiteit hebben we gezwommen. We
waren de enige (en enigste) groep in het zwembad. 3 zwembaden, een glijbaan,
een duikplank en een springkussen voor alleen onze school. De kinderen waren er
maar wat blij mee. Bij aankomst in Giethoorn kregen we een groot onthaal en
konden de kinderen hun ouders weer in de armen sluiten. De kinderen (en de
leiding) kijken terug op een gezellig en mooi kamp.
Via deze weg een bedankje aan alle ouders die hebben gereden.
Met vriendelijke groet,
Yvette de Wijs
Voor de begeleidende ouders en leerkrachten een dikke pluim. Het is heel erg
leuk en gezellig, maar voor begeleiders ook een hele verantwoording.

Groep 8 Noorderschool
Groep 8 is op donderdag 11 juli vrij! We zwaaien ze op vrijdag tijdens het
zomerfeest met de hele school uit.

Belangrijke data:

21-06-2019: alle leerlingen 9.30 op school
18-06-2019: Juffendag Noorderschool (middag)
25-06-2019: Alle leerlingen vrij studiedag team
26-06-2019: MR-vergadering 19.30 Zuiderschool
27-06-2019: Viswedstrijd Noorderschool (avond)
28-06-2019: Rapporten mee
01-07-2019: Deze week rapportgesprekken
02-07-2019: Schoolreizen groep 1 t/m 6 Noorderschool en Zuiderschool
03-07-2019: Alle leerlingen vrij! Evaluatievergadering
09-07-2019: Feestelijke ouderavond Zuiderschool in het Kulturhus (woensdag 1007-2019 leerlingen om 9.30 op school)
10-07-2019: middag/avond afscheid groep 8 Noorderschool
11-07-2019: Zomerfeest Zuiderschool, alle leerlingen om 14.00 vrij! (Eten op school)
Middag/ avond afscheid groep 8 Zuiderschool
12-07-2019: Zomerfeest Noorderschool
Middag: alle leerlingen vrij! Zomervakantie.

Telefonische bereikbaarheid Lida
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.

