
 

Nieuwsbrief d.d. 20-09-2018 

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

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

Hallo Wereld 

 

Op beide scholen is deze week Hallo Wereld gestart. Er werd gestart met een 

bijeenkomt waar alle leerlingen, teamleden en HVO, GVO docenten bij aanwezig waren. 

Elke groep had een werkstuk gemaakt met allemaal handjes. Het thema hierbij is: ”Ik, 

jij, wij, samen wij”. De werkstukken zijn aan elkaar gepresenteerd en hangen in de 

groepen. De kinderen hadden de afgelopen week het lied van “Hallo Wereld ”geleerd en 

dat hebben we samen gezongen. Wij zijn heel blij met “Hallo Wereld”, gezien de 

positieve toegevoegde waarde en ter ondersteuning van onze visie m.b.t. kind en 

maatschappij en hun rol hierin. Het dient natuurlijk ook als basis voor ons pedagogisch 

klimaat. Als kinderen op school en thuis leren en ervaren dat elkaar helpen en respectvol 

met elkaar en volwassenen omgaan, is de toepassing in onze maatschappij een 

voortzetting daarvan. In een snel veranderende wereld is het belangrijk dat uw kind 

stevig toegerust is. We houden u op de hoogte van de thema ‘s, zodat u er ook thuis met 

uw kinderen over kunt praten.  

Studiedag 25 september  

Dinsdag 25 september hebben alle leerlingen vrij i.v.m. een studiedag meldcode huiselijk 

geweld (verplicht voor alle medewerkers school, BSO en peuterwerk) en een 

teambuilding met alle medewerkers school, BSO en peuterwerk) 

 

http://www.basisscholengiethoorn.nl/


Vanuit de MR 

Op 18-09-2018 hebben de beide MR-en van Noord en Zuid weer een bijeenkomst gehad. 

Zo vlak na de zomervakantie waren er weer een hoop nieuwe dingen om te bespreken.  

Het 1e deel van deze vergaderingen is afzonderlijk en het 2e deel van deze 

vergaderingen zijn met Noord en Zuid samen. 

In deze vergadering zijn onder andere de volgende punten aan de orde geweest: 

1. Wat de tijdslijn wordt van de nieuw te bouwen school. 

2. Dat de selecties van de architecten en de installateur en constructeur inmiddels 

hebben plaatsgevonden en hoe dit in zijn werk ging.  

Over de uitkomsten hiervan kan en mag nog niks worden gecommuniceerd. (communicatie 

hierover volgt binnenkort)  

3. Hoe nu verder te gaan/ te starten met de Fusie Effect Rapportage. 

4 Start Hallo Wereld 

Volgend 

 

Workshop 3D groep 5-6 

Dinsdag 19 september hadden wij een workshop in groep 5-6. We hebben met karton en 

lijm geknutseld. 

We hebben met juf Renske een 3D tekening gemaakt. Je mocht zelf weten waar de 

tekening over ging. Iedereen maakte zijn eigen tekening. Wij hebben een 3D tekening 

over de zee en een paal met een vliegtuig daarop gemaakt. Ze zijn best mooi geworden. 

 

Coco en Sophie groep 5 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ingekomen stukken 

 
 

Scala Centrum voor de Kunsten, Orca Theaterproducties en Rabo Theater De Meenthe 

starten een nieuwe musicalgroep in Steenwijk, voor jongeren van 10 tot 18 jaar die zich 

willen bekwamen in het musicalvak: acteren, dansen én zingen.  

  

De lessen vinden plaats vanaf 1 oktober op de maandag van 16.30 tot 18.00 uur in De 

Meenthe door vakdocent Yoanique Hillen. In 28 lessen werken ze toe naar een 

eindvoorstelling in het theater. Afgelopen maandag deden er 12 kinderen mee aan de 

proefles. Aanstaande maandag 24 september is er nog een gratis proefles waar de 

kinderen aan mee kunnen doen. Aanmelden kan door een mail met naam, leeftijd en 

telefoonnummer te sturen naar info@ontdekscala.nl   

Alle informatie is te vinden op onze website > 

  

Communicatie 

Scala Centrum voor de Kunsten 

t: 06-40259393 

e: pr@ontdekscala.nl 

 

Evenement: Techniek Tastbaar 

12-10-2018 van 14.00-21.00 

RSG Tromp Meesters Stationsstraat Steenwijk 

Voor leerlingen en ouders van groep 7/8 

Verdere informatie wordt verstrekt door de leerkrachten van groep 7/8 

 

 

 

 

mailto:info@ontdekscala.nl?subject=Aanmelding%20proefles%20musical%20Steenwijk%2017%20en%2024%20september&body=Naam%3A%0ALeeftijd%3A%0ATelefoonnummer%3A%0A%0A
https://www.scalacentrumvoordekunsten.nl/nieuws.php?nieuws_id=279&categorie=alles
mailto:pr@ontdekscala.nl


Belangrijke data: 

 

20-09-2018: Start computer typ les beide scholen om 15.00 

25-09-2018: Alle leerlingen vrij studiedag medewerkers school, BSO en 

peuterwerk (meldcode huiselijk geweld en teambuilding) 

26-09-2018: Start Kinderpostzegels 

02-10-2018: Informatieve ouderavonden Noorderschool en Zuiderbasisschool 

03-10-2018: Start Kinderboekenweek 

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 

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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