Nieuwsbrief d.d. 13-02-2019
De nieuwsbrief krijgt u thuis via de mail. (Parnassys)
Andere belangstellenden kunnen de mail lezen op www.basisscholengiethoorn.nl

Voorleeswedstrijd
Een spannende woensdagmiddag voor Tessa en Fenna. We wensen ze heel veel succes!
Keuring speeltoestellen
Alle speeltoestellen worden periodiek gekeurd. In de komende tijd worden de toestellen
van de Noorderschool en de Zuiderbasisschool gekeurd. De reden hiervoor is de
overgang naar de nieuwe school. Wat kan voor langere tijd mee en wat niet?
EHBO-lessen groep 8
Na de voorjaarsvakantie krijgen de kinderen van groep 8 van beide scholen EHBOlessen. De Noorderschool start op 28 februari en de Zuiderbasisschool op 8 maart.

Schommel Zuiderbasisschool
Op de Zuiderbasisschool is de schommel i.v.m. veiligheid afgekeurd. Dat vinden
de kinderen erg jammer, want de schommel was altijd in gebruik. Er komt geen
nieuwe schommel omdat we gaan fuseren.

Welkom in februari

Lis Smit wordt in februari 4 jaar en gaat naar groep 1. We wensen Lis samen met haar
ouders een hele, fijne tijd op de Noorderschool toe.

Ingekomen stukken:
Rova
Mededeling over inzameling oud papier
Papier moet in kartonnen dozen of samengebonden worden aangeboden. Er mag geen
ander afval in zitten!
Er is geconstateerd dat dit op dit moment een aantal keren voorgekomen is. Wilt u a.u.b.
hier rekening mee houden? Alvast bedankt voor de moeite.
Zwembad Vollenhove
Tijdens de voorjaarsvakantie zijn er weer verschillende activiteiten in Zwembad
Vollenhove. De hele week zijn er leuke dingen te doen. Dinsdag 19 februari hebben we
een spelletjes dag. We zullen o.a. memory doen en boter-kaas-eieren in het water en op
de kant. Op woensdag 20 februari gaan we schatduiken, wij strooien muntjes in het
water en jullie mogen ze opduiken. Donderdag 21 februari is het doelgroepenmiddag.
Deze middag gaan we van 13:00 – 16:00 uur allerlei doelgroepen laten zien. Vrijdag 22
februari is het tijd voor een gezellige carnavalsdisco, van 17:30 – 19:30 uur zal Slif
Entertainment gezellige muziek draaien.
Het zwembad is van maandag t/m vrijdag geopend voor recreatiefzwemmen van 11:00 –
17:00 uur. Vrijdag is het bad van 18:30 – 19:30 uur geopend voor de carnavalsdisco. Op
zaterdag zijn we van 13:00 – 16:00 uur geopend en op zondag van 10:00 – 12:00 uur voor
gezinszwemmen en van 12:00 – 16:00 uur voor recreatiefzwemmen.

Belangrijke data:

16-02- t/m 24-02-2019 Voorjaarsvakantie
25-02-2019: Alle leerlingen vrij, studiedag analyse en uitwerking resultaten
Cito-toetsen
25-02-2019: Deze week rapportgesprekken
27-02-2019: Ouderpanel Noorder- en Zuiderbasisschool
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.

