Nieuwsbrief d.d. 16-01-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Door omstandigheden is de nieuwsbrief op donderdag verzonden.
Luizen

Wilt u a.u.b. uw kinderen heel regelmatig controleren?
Studiedag

Denkt u eraan dat alle leerlingen dinsdag 22 januari vrij zijn i.v.m. een studiedag?
(Zie planner 2018-2019)
Cito-toetsen
Volgende week starten we met de Cito-toetsen. We wensen alle kinderen heel veel
succes.

Beterschap

Linne Donker uit de kleutergroep bij Grieteke is al langere tijd ziek. We wensen
haar heel veel beterschap!

Beterschap
Gera kan voor onbepaalde tijd haar lesgevende taken niet uitvoeren. Woensdag 23
januari valt Michel in. (Groep 5). Lida is in overleg met Stichting op Kop over de inval.
Invallers zijn dun gezaaid. We doen ons uiterste best. We houden u op de hoogte. We
wensen Gera alle goeds en veel beterschap.
Afscheid
Michels Beerta is volgende week voor het laatst op school. Hij zit in de flexpool voor 4
dagen en had de Noorderschool als moederschool, wanneer hij niet aan het invallen was.
Vanaf 30 januari gaat hij voor langere tijd invallen op de Woldschool in Steenwijkerwold
en dan wordt dat zijn vaste school. We willen Michel heel hartelijke bedanken voor zijn
inzet, betrokkenheid en collegialiteit. Dat wordt erg gewaardeerd. Volgende week nemen
we binnen het team afscheid van hem.

Ingekomen stukken:

2 keer autisme.
Belangrijke data:

21-01-2019: Deze week Cito-toetsen
22-01-2018: Studiedag didactisch coachen en afstemmen beleidsplannen,
methodes. Alle leerlingen vrij!
24 en 25 januari 2019 is Lida afwezig i.v.m. tweedaagse bijeenkomst directie
(strategisch beleidsplan voor de komende 4 jaar.
28-01-2019: Deze week Cito-toetsen
30-01-2019: MR-vergadering
15-02-2019: rapporten mee
25-02-2019: Deze week rapportgesprekken
25-02-2019: Alle leerlingen vrij, studiedag analyse en uitwerking resultaten
Cito-toetsen

Telefonische bereikbaarheid Lida
0521-475297
06-28143472
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
directie@zuiderschool.nl
directie@noorderschool.nl
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.

