Nieuwsbrief d.d. 26-09-2018
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl
Kinderboekenweek 2018 thema “Vriendschap”

Van 4 t/m 15 oktober doen we natuurlijk mee met de Kinderboekenweek. Het thema is
“Vriendschap” en past heel goed bij ons thema van Hallo Wereld (Ik, jij, wij). Er zijn op
beide scholen gezamenlijke activiteiten en in de groepen wordt er veel aandacht aan
besteed. In de volgende nieuwsbrief wordt hier aandacht aan besteed.

Informatieve ouderavond Noorderschool en Zuiderbasisschool
Op dinsdag 2 oktober vindt op beide scholen de jaarlijkse informatieve ouderavond
plaats. Op deze avond vindt de jaarvergadering van de OR en MR plaats en de
informatieavond voor de groepen. Beide scholen hebben via de mail informatie ontvangen
over hun eigen school.
De OR-en en de MR-en zijn erg belangrijk voor onze school en zijn uw afgevaardigden op
het gebied van de organisatie van allerlei activiteiten en op het gebied van beleid en
inspraak. Gezien de fase waarin we nu echt op weg zijn naar onze nieuwe fusieschool is
het erg belangrijk dat deze leden zich ondersteunt voelen door alle ouders en we stellen
dan ook uw komst erg op prijs. Voor u als ouders, uw kinderen en het team is het

belangrijk om informatie uit te wisselen m.b.t. het onderwijsproces in de groep en ook
daarbij is uw aanwezigheid belangrijk.
Volgend

Stagiaires
Vanaf volgende week gaan de volgende stagiaires stagelopen op de Zuiderbasisschool:


Yvette van Poppel in groep 1/2




Henri ter Horst (groep 5/6
Floor Kloppenborg (groep 3/4) Floor is direct na de zomervakantie gestart.

We wensen ze allemaal een fijne, leerzame tijd op de Zuiderbasisschool toe!

Kinderboekenweek 2018 thema “Vriendschap”
Binnenkort start weer de jaarlijkse kinderboeken week. Bij ons op school starten we die
op dinsdag 2 oktober met een speciale speurtocht door/rond de hele school met alle
klassen.
Op 9 oktober hebben we dan traditiegetrouw het voorleeskampioenschap van groep 7 en
8 Waar drie uitgeselecteerde kinderen het tegen elkaar gaan opnemen.
Op 12 oktober zal er ’s middags vanaf 14.00 uur een boekenruilbeurs gehouden worden.
Dit is voor de groepen 5 t/m 8. De leerlingen kunnen dan boeken die ze thuis niet meer
lezen omruilen voor andere exemplaren. Leerlingen mogen niet meer dan 5 boeken
meenemen. Daarnaast is het ook mogelijk om de boeken te verkopen. De prijs van een
boek bedraagt 0.50 cent. Kinderen nemen muntjes van 0.50 eurocent mee met als
maximum een bedrag van drie euro. Wel graag het geld in een portemonnee meegeven.
Als blijkt dat deze ruilbeurs een succes is, gaan we misschien volgend jaar proberen om
dit met de hele school te doen!
Verder zullen er en deze week allerlei lessen worden gegeven die in het thema
“Vriendschap” passen.

Ingekomen post

Beste ouders/verzorgers,
Bewegen is gezond, niet alleen voor het lichaam maar ook voor de geest. En dat geldt ook
zeker voor basisschoolkinderen. Sporten zorgt ervoor dat kinderen conditie opbouwen
en zich sociaal emotioneel sterker voelen. D.m.v. samen sporten leren kinderen samen te
werken, voor zichzelf op te komen, leren de kinderen hun eigen grenzen kennen en om
deze aan te geven.
Bij Sport Vereniging Giethoorn Samen Een, afdeling gymnastiek bieden wij de volgende
sporten aan:
-

Freerunning; Freerunning is een sport voor jongens en meisjes van 7-12 jaar,
waarbij het de bedoeling is om zo mooi mogelijk over obstakels heen te komen en
om van het ene obstakel naar het andere te springen. Dit kan je bij ons leren.

-

Peuter en kleutergym *; Tijdens deze lessen wordt er aandacht besteed aan de
fijne en grove motoriek van de kinderen. Het leren bewegen op jonge leeftijd is
van groot belang. Gymnastiek vormt de basis van alle sporten. In de leeftijd 3 tot
6 jaar vindt bij kinderen de grootste ontwikkeling van de motoriek plaats.
Vroegtijdig goed leren bewegen heeft ook invloed op het opnemen, het begrijpen
en het verwerken van kennis.

-

Recreatiegym *; Hier leren de kinderen van groep 3 t/m groep 8 de basis van
het turnen op een actieve en speelse manier.

-

Turnen selectie; Tijdens deze lessen leren de kinderen diverse technieken van
het turnen en oefenen zij voor de wedstrijden. Voor selectie turnen word je door
de trainster uitgenodigd.

-

Acrogym; Een combinatie van turnen en dans. Kenmerkend is dat dit in
teamverband gebeurt. Samenwerken en vertrouwen is van groot belang.

Donderdag 4 oktober is er een kijk en doe mee les in het Kulturhus bij de peuter en
kleutergym van 15:30 tot 16:15. En een vriendjes/vriendinnetjes les tijdens beide
recreatie uren (16:15-17:15 of 17:00- 18:00).
Voor meer informatie of vragen kunt u mailen naar: gymnastiek@svgiethoorn.nl Of neem
een kijkje op onze website, hier staat ook het actuele lesrooster. www.svgse.nl

Wij zien jullie graag in de gymzaal!
*Deze sporten worden ook aangeboden in Wanneperveen, voor meer informatie zie onze
website.

Belangrijke data:

26-09-2018: Start Kinderpostzegels
02-10-2018: Informatieve ouderavonden Noorderschool en Zuiderbasisschool
03-10-2018: Start Kinderboekenweek
10-10-2018: Dag van de duurzaamheid, er wordt voorgelezen in de groepen
1 t/m 4 van beide scholen.
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.

