Nieuwsbrief d.d. 28-11-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Voorstelling

Wat fijn dat we op beide scholen voldoende vervoer hebben om op 4 december s
’morgens naar de Sinterklaasvoorstelling en de Sinterklaasfilm te gaan. (Groep 3 t/m 6)
De kleuters blijven gezellig op school. We wensen iedereen een hele, fijne voorstelling/
film toe! We willen alle ouders heel erg bedanken voor hun hulp bij het vervoer. De
kinderen hebben hierdoor een fijne ochtend. De leerkrachten, regie en organisatie
willen we bedanken voor hun enorme inzet hiervoor!

Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas op beide scholen. De hallen en klassen zijn al in
Sinterklaassfeer. De kinderen hebben er al heel zin in en kunnen bijna niet meer
wachten. We hopen dat de Sint en zijn Pieten een voorspoedige reis hebben en samen
met de kinderen genieten van dit gezellige feest.

De kinderen van groep 5 t/m 8 maken surprises en gedichten en die zijn op beide
scholen te bewonderen. (Berichtgeving verloopt per school via Parnassys).
We wensen alle kinderen en medewerkers een heel fijn Sinterklaasfeest op school en
thuis toe!
Luizen
Wilt u a.u.b. alert blijven?
Kerst
Denkt u er even aan dat alle kinderen donderdagmiddag 20 december (i.v.m.
kerstmaaltijd) en vrijdagmiddag 21 december vrij zijn?

Pepernoten bakken
De kleuters zijn vanmorgen met hulpouders aan het pepernoten bakken geweest. Ze
rolden de pepernoten met de handen of op tafel. Daarna werd iedere pepernoot een
beetje platgedrukt met de wijsvinger. Er ontstonden kleine en grote pepernoten, dunne
en dikke. Na het kneden werden de pepernoten in de oven gebakken van De Olde Smidse,
een restaurant in Giethoorn. Nadat ze afgekoeld waren werden de pepernoten in de
zakjes gedaan die de kleuters zelf gemaakt hebben. De hogere groepen werden door de
kleuters getrakteerd op een zakje met pepernoten. Zo kon iedereen op school
meegenieten. Hulpouders bedankt voor jullie hulp.

Welkom
In december heten we van harte welkom Tessa van Nieuwenhoven en Kyano Schenkel.
We wensen ze een hele, fijne tijd op de Noorderschool toe!

Ingekomen stukken
Belangrijke data:

04-12-2018: Voorstelling groep 3 t/m 6 in “De Meenthe” in Steenwijk en groep
7/8 een film in Steenwijk.
05-12-2018: Sinterklaas op school
06-12-2018: Ouderpanel 2 op de Zuiderbasisschool om 19.30
07-12-2018: Oud papier
12-12-2018: MR-vergadering
Donderdagmiddag 20-12-2018 alle leerlingen vrij i.v.m. kerstmaaltijd op beide
scholen
21-12-2018: alle leerlingen vrij! Kerstvakantie t/m 06-01-2019
11-01-2019: Oud papier
21-01-2019: Deze week Cito-toetsen
28-01-2019: deze week Cito-toetsen
30-01-2019: MR-vergadering

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.

