Nieuwsbrief d.d. 08-01-2020
Laatste nieuwsbrief van 2019.
De volgende nieuwsbrief krijgt u op 8 januari 2020
December
Wat hebben we weer een gezellige en vrolijke decembermaand gehad. De kinderen
hebben genoten en stonden in het middelpunt. We hopen dat ze hier voor hun verdere
leven goede herinneringen aan hebben. Op de Noorderschool is ondanks goede
voorzorgsmaatregelen de brievenbus opnieuw gesneuveld. Er is aangifte gedaan van
vandalisme. Wat fijn dat de pleinen er opgeruimd uitzagen. We willen degenen die dit op
zich genomen hebben heel hartelijk bedanken! Dikke pluim!
De familie Nagel willen we bedanken voor het bewaren van de post.

De kinderen en medewerkers van basisscholen Giethoorn zetten iedereen die ons
geholpen heeft in de drukke decembermaand in het zonnetje! In het bijzonder alle leden
van beide ouderraden.
Ouderbijdrage
Namens de ouderraden van beide schoen:
Fijn dat er veel ouders zijn die de ouderbijdrage hebben betaald. Wilt u, wanneer u dit
nog niet betaald hebt voldoen? Alvast bedankt voor de moeite. Binnenkort kunt u de
nota voor de schoolreizen ontvangen.
Engels
Na een gedegen voorbereiding en een fase van uitproberen hebben we besloten om in
2020 te starten met “Join in” in de groepen 1 t/m 8. Het is net binnengekomen en we
starten hiermee in de tweede week van januari. Binnen de teamvergaderingen evalueren
we hoe de invoering verloopt en hoe we hier samen de doorgaande leerlijn zo goed
mogelijk vorm kunnen geven. Yvette is coördinator Engels voor beide scholen.

Estafette
Technisch lezen en begrijpend lezen blijft een speerpunt voor onze scholen, omdat
we het erg belangrijk vinden dat alle kinderen die van onze scholen naar het
voortgezet onderwijs gaan goed kunnen lezen en het gelezen onderwerp goed
begrijpen. (Schoolplan 2019-2023)
Op beide scholen is groep 4 na de zomervakantie gestart met de vernieuwde
leesmethode “Estafette.” Gezien bovenstaande en de goede ervaringen van de
leerkrachten van groep 4, hebben we besloten om in januari ook in groep 5/6 te starten
met “Estafette” (nieuw).
Schoolplan
Stichting op Kop heeft i.s.m. alle medewerkers een strategisch beleidsplan voor de
periode 2019-2023 ontwikkeld. De vertaling hiervan is het schoolplan (2019-2023) voor
de basisscholen van Giethoorn. Het schoolplan is gemaakt en wordt in de volgende MRvergadering besproken. De MR heeft instemmingsrecht.
Operatie
Lida moet op 15 en 29 januari geopereerd worden aan haar ogen. Bij afwezigheid is
Cathy het aanspreekpunt. (Locatiecoördinator). Natuurlijk kunt u haar altijd bereiken
via Cathy en ook rechtstreeks via onderstaande nummers.
Luizencontrole
Op beide scholen heeft de controle plaatsgevonden. Alle ouders die geholpen hebben
weer hartelijk bedankt! Wilt u a.u.b. heel alert blijven?
Cito- toetsen
Volgende week starten we met de Cito-toetsen. Deze onafhankelijke toetsen zijn
belangrijk voor uw kinderen, de medewerkers van school en voor onze scholen. Door de
inspectie en het bestuur van Stichting op Kop worden we beoordeeld op het behalen van
onze resultaten. We stellen het zeer op prijs wanneer u hier rekening mee zou willen
houden in de vorm van genoeg rust thuis, zodat de kinderen hun toetsen optimaal kunnen
maken.
Studiedag Kanjertraining
Op 22 januari is onze jaarlijkse studiedag Kanjertraining met medewerkers school, BSO,
peuterwerk en docenten HVO en GVO. Het doel van deze dag is om de doorgaande lijn
m.b.t. de Kanjertraining voor alle medewerkers te evalueren en vervolgens dingen toe te
voegen en daar waar nodig is te verbeteren. Heel fijn dat we dit als IKC vorm kunnen
geven. Hallo Wereld is daar natuurlijk een belangrijk onderdeel van. Gisteren hebben we
met alle medewerkers geëvalueerd. De aangedragen punten worden toegepast binnen de

inhoud van de lessen. De lessen IGVO worden dit schooljaar gegeven door Ayten en dit
is al heel positief ervaren. Er is ook afgesproken dat groep 7/8 in februari/maart naar
de moskee in Steenwijk gaat. De groepen 5/6 gaan binnen de lessen GVO naar de
doopsgezinde kerk (Zuid) en de groepen 5/6 van de Noorderschool gaan naar de
protestantse kerk. Op de Zuiderschool gaat groep 1 t/m 4 in de Paastijd ook naar de
doopsgezinde kerk. De activiteiten rondom het licht ( o.a. Joris kerstboom, kaarten
maken, schrijven voor ouderen) worden als goed en zinvol ervaren. OP deze manier wordt
de omgeving erbij betrokken.

Oud papier
We willen iedereen die in de maand januari helpt bij het ophalen van het oud papier
hartelijk bedanken voor hun inzet.
Nieuwjaarsboorrel
Op 6 januari hebben we met alle kinderen, medewerkers en leden van de OR onder het
genot van een glaasje ranja in een champagneglas elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar
gewenst. Ook hebben we samen gezongen. We kregen er een lekker kniepertje bij. Sam,
Tim en hun oma hadden ze gebakken in de kerstvakantie. Dat werd erg gewaardeerd!
Heel hartelijk bedankt!

Ziek
Jackelien is ziek. Heel fijn dat Annemarie wilde en kon invallen. Voor donderdag en
vrijdag lukt dat niet. Rianne Weijers komt invallen in groep 3/4. We wensen Jackelien
heel veel beterschap toe.

Welkom op de Zuiderschool
Youp Bargboer heeft korte tijd als onderwijsassistent gewerkt in de kleutergroep. Door
andere keuzes is hij niet meer werkzaam. Corien van Ark is onze nieuwe
onderwijsassistent. Zij ondersteunt in alle groepen.
We wensen Youp veel succes voor de toekomst en Corien heten we van harte welkom!

Financieel verslag Noorderschool Ouderraad
Door omstandigheden was het financieel verslag niet gereed op de informatieve
ouderavond. Nu is het gereed en goedgekeurd door de kascommissie. Het ligt ter
inzage op school.

Ingekomen berichten

Start weerbaarheidstraining AllesKids

Vanaf woensdag 12 februari a.s. van 15:15-16:30 uur start er
weer een nieuwe WEERBAARHEIDSTRAINING van Sportinn/AllesKids bij
Sportinn Steenwijk!
Gedurende 8 lessen leren kinderen van 8-14 jaar van trainers Andre
Wagensveld en Patricia Keetman sterker in hun schoenen te staan.
Is jouw kind onzeker? Vindt hij/zij het moeilijk om zichzelf staande te houden in
een groep? Wil je dat je kind leert op een goede manier voor zichzelf op te
komen? Of wil je je kind optimaal voorbereiden op de middelbare school?
De trainers helpen jouw kind om zijn/haar mentale en fysieke weerbaarheid te
versterken.
In de lessen worden oefeningen uit de Rots & Water programma, de jiu jitsu,
yoga en de zelfverdediging gedaan. De trainers coachen je kind zodat het
zich tijdens de training meer bewust wordt van zijn of haar eigen
kracht, het krijgt meer zelfvertrouwen en leert voor zichzelf op te komen.

Ook worden ouders en kinderen buiten de lessen om begeleid en gestimuleerd om
het geoefende in de praktijk te brengen.
Komt jouw kind meedoen? De training wordt gegeven bij Sportinn Steenwijk,
Pasmanweg 12 in Tuk.
Voor opgave en/of meer informatie, neem even contact op met
AllesKids (zie www.alleskids-yogacoaching.nl) – Patricia Keetman
06-41426241 of patricia.keetman@outlook.com
We starten bij minimaal 12 kinderen per groep en het maximum per groep is 16
kinderen.
Sportgala krijgt dagprogramma met de grote Binnen-Buitenspeeldag
Het Steenwijkerlands Sportgala krijgt dit jaar voor het eerst een dagprogramma. Dit
jaar staat deze dag, woensdag 15 januari 2020, voor het eerst niet alleen in het teken
van de verkiezingen van de sportman, sportvrouw en sportploeg van het jaar, maar is er
ook overdag een gratis activiteit voor alle schoolkinderen uit Steenwijkerland. Want dat
bewegen en sport belangrijk is én vooral ook leuk, dat willen we laten zien en ervaren
deze dag. De Binnen-Buitenspeeldag wordt georganiseerd door de gemeente
Steenwijkerland en Sportservice Steenwijkerland.
De Grote Binnen–Buitenspeeldag, met het Steenwijkerlands kampioenschap Tikkertje
Woensdagmiddag 15 januari is er de Grote Binnen-Buitenspeeldag. Alle jeugd van de
basisscholen in Steenwijkerland is tussen 14.30 uur en 17.00 uur van harte welkom om in
De Meenthe lekker te komen bewegen en spelen. Spellen van vroeger, in een nieuw jasje.
Stoepranden, Hinkel Twister, overlopen en nog veel meer. Deelname is gratis voor alle
kinderen van de basisscholen uit Steenwijkerland. Aanmelden is niet nodig (behalve voor
het onderdeel Steenwijkerlands kampioenschap tikkertje).
Word jij de eerste Steenwijkerlands kampioen Tikkertje?
Tijdens de Grote Binnen-Buitenspeeldag vindt ook de eerste editie van het
Steenwijkerlands Kampioenschap Tikkertje plaats. Alle kinderen spelen één tegen één
en zij hebben 25 seconden om hun tegenstander te tikken. Maar er zijn obstakels in het
speelveld!
De beste drie tikkers van dit kampioenschap komen in actie tijdens de grote finale, die
’s avonds gespeeld wordt tijdens het Sportgala in De Meenthe. En er zijn natuurlijk
mooie prijzen voor de winnaars! Kinderen van groep 5 tot en met 8 van de basisscholen in
Steenwijkerland kunnen meedoen. Er zijn 48 plaatsen beschikbaar voor dit
kampioenschap. Dus kinderen moeten zich hiervoor aanmelden. Dit kan bij de receptie
van Zwembad en Sporthal De Waterwyck aan de Gagelsweg 25 in Steenwijk of te bellen
met 0521 514 807.

In een kader
Het programma voor het Sportgala op 15 januari in Rabo Theater De Meenthe
10.00 uur – 12.00 uur Ochtendprogramma voor ouderen
14.30 uur – 17.00 uur Grote Binnen-Buitenspeeldag Steenwijkerland, met de eerste
editie van het Steenwijkerlands Kampioenschap Tikkertje
17.30 uur – 19.30 uur Presentatie concept Steenwijkerlands – sportakkoord
20.00 uur – 21.45 uur Sportgala Steenwijkerland 2019, met de sportverkiezingen én
de finale van het SK Tikkertje op het podium

Zwembad De Waterwyck
T: 0521 514807
Sporthal De Waterwyck
T: 0521 514807

Bibliotheek Giethoorn gaat open op woensdagmorgen.

Om het alle leden en niet-leden en met name de scholen nog makkelijker te maken om onze
Bibliotheek in Giethoorn te bezoeken, gaat de Bibliotheek op woensdagmorgen open. Materialen
lenen, een tijdschrift of krantje lezen kan dan naast de maandag- en donderdagmiddag en
maandagavond, ook op woensdagmorgen.
Vanaf 1 februari is Bibliotheek Giethoorn op woensdag open van 10.00 tot 12.30 uur. Dit betekent
dat de Bibliotheek niet meer open is op woensdagmiddag. De mogelijkheden dat iemand de
Bibliotheek kan bezoeken, worden door deze nieuwe openingstijden groter.
De openingstijden voor Bibliotheek Giethoorn zijn vanaf 1 februari: maandag van 14.00 –
20.00 uur, woensdag van 10.00 – 12.30 uur en donderdag van 14.00 – 18.00 uur.
De Bibliotheekmedewerkers ontvangen u graag!

Voor meer informatie kunt u terecht bij Romy Tiemes, Hoofd Frontoffice, bereikbaar via
r.tiemes@bibliotheekkopvanoverijssel.nl en T. 06-38403269 of Anje Brandsma,
Teamleidster Bibliotheek Oldemarkt, bereikbaar via
a.brandsma@bibliotheekkopvanoverijssel.nl en T. 0561-451327

Belangrijke data:

13-01-2020 t/m 24-01-2019: afname Cito-toetsen
06-02-2020: MR-vergadering
22-01-2020: Studiedag Kanjertraining, alle leerlingen vrij!
27-02-2020: Alle leerlingen vrij. Studiedag analyse toetsresultaten
07-03-2020: rapporten mee
10-03-2020: Deze week rapportgesprekken
18-03-2020: De kleuters van beide scholen zijn vrij. Studiedag Hannie en Grieteke
in Zwolle (Regionale onderbouwdag)
0521-361666 (Zuiderbasisschool)
0521-361662 (Noorderschool)
lida.andriol@stichtingopkop.nl
0521-475297
06-28143472
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.

