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Agenda september  
 

    4 september   Feestelijke start 

    6 september   Luizencontrole      

 6-8 september  Kamp groep 8 

  11 september  Rondleiding voor nieuwe ouders 

  11 september  Kluscommissie 

  27 september   Schoolfotograaf 

 18 september   Inloopochtend groep 6 

 19 september  Inloopochtend groep 7 

 20 september  Inloopochtend groep 8 

 21 september  Inloopochtend groep 4 

 22 september  Inloopochtend groep 5 

 25 september    Informatieavond voor groep 1 t/m 4 

 26 september    Informatieavond voor groep 5 t/m 8 

 

Nieuws uit de directie 
 

Algemeen  

Maandag zullen we vol energie en 

enthousiasme met het nieuwe schooljaar 

beginnen. Ik hoop jullie op het schoolplein te 

kunnen begroeten. De kinderen zal ik allemaal 

persoonlijk gedag zeggen; ik zal langs alle 

groepen gaan. Ik ben benieuwd naar al hun 

vakantieverhalen.  

Fijn dat we er morgen allemaal weer zijn. 

Voor enkelen van jullie is de Geert Groteschool iets nieuws. Voor sommige kinderen is 

dit het eerste schooljaar, voor anderen zal dit het laatste schooljaar zijn. In ieder geval 

hebben we zeker één jaar om samen door te brengen.  

 

 

Morgen zijn we weer allemaal op school en vanaf morgen gaan we veel dingen 

samen doen. Naar school gaan doe je namelijk niet alleen maar samen.  
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Elk schooljaar brengt een uitdaging met zich mee en dit jaar hebben we een mooie 

uitdaging: we vieren het 50 jarig bestaan van de Geert Grote. Het is een goed moment 

om stil te staan en na te denken: Wat hebben we tot nu toe op de Geert Groteschool 

gedaan en bereikt en hoe willen we samen verder gaan: wat willen we nog 

ontwikkelen en verbeteren. Wat zijn onze dromen? 

 

50 jaar Geert Grote school! 
Maandag 4 september start het 50 jarig jubileumjaar van de Geert Groteschool. Samen 

met de OR zijn we al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten.  

Van 11 t/m14 oktober vieren we het grote feest maar we gaan 

dit jubileumjaar al van start bij aanvang van het schooljaar.  

 

Opening nieuwe schooljaar 

A.s. maandag zullen we het schooljaar feestelijk openen! Houdt 

er rekening mee dat we om 8.30 uur een half uurtje op het 

schoolplein blijven voor een gezamenlijke en ludieke opening!  

 

Praktische informatie 

1. Medische handelingen 

Bij het verzoek van medische handelingen en/ of het verstrekken van medicijnen zal de 

school terughoudend reageren. Leraren begeven zich dan op een terrein waar zij niet 

voor gekwalificeerd zijn, maar wel aansprakelijk voor gesteld kunnen worden. Bij het 

aanvaarden van deze taak, zal gewerkt worden met het toestemmingsprotocol 

medisch handelen van Catent. Er mogen geen medische handelingen verricht worden 

door personen die  daarvoor niet medisch geschoold zijn. 

2. Agenda 

Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, staan op de agenda van de site 

vermeld. We zullen zorgen dat de agenda altijd up to date is.  

Zie:  http://www.geertgroteschool.nl/agenda/ 

 

3. Schoolgids 

De schoolgids wordt deze week op de site geplaats. Ik raad jullie aan om een kijkje te 

nemen. Het bevat veel praktische informatie. Graag vraag ik jullie aandacht voor de 

hoofdstukken 3.10 Sociaal emotionele ontwikkeling en 10.3 

Medisch handelen op school.  

 

De mooie lay-out van onze schoolgids is te danken aan Ilse 

Weijman, moeder van Vinn en Zuze.  

Ilse bedankt voor je grote inzet en het geweldige resultaat! 

Zie: http://www.geertgroteschool.nl/schoolgids/  
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