Agenda
12 februari
15 februari
16 februari
19 t/m 22 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari t/m 4 maart
5 maart
6 maart
7 maart
7 maart
7 maart
7 maart
12 maart
14 maart
15 maart

Rondleiding nieuwe ouders
Juf Linda jarig
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Inloop groep 6
Inloop groep 7
Inloop groep 8
Inloop groep 4
Inloop groep 5
Voorjaarsvakantie
Studiedag – kinderen vrij
Studiedag – kinderen vrij
Luizencontrole
9.00 uur rondleiding nieuwe ouders
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
19.00 uur Voorbereidingsavond schoolreisje
8.30 Koffieochtend met ouders groep 0/1
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Kangoeroewedstrijd

Nieuws van directie
Algemeen
Wat een leuk en gezellig carnavalsfeest hebben we met zijn allen gehad: vrijdag op school en zaterdag
in de stad bij de optocht. Het is de eerste keer dat de Geert Groteschool meedoet met de optocht in
de stad en we hebben al de 3e prijs gewonnen, goed gedaan!! Bedankt aan alle ouders die deze
gezellige en vrolijke dagen tot een succes hebben gemaakt.
Herinnering studiedagen
Op de website staan alle vakanties en studiedagen. De agenda proberen we zo goed mogelijk up to
date te houden. Het is handig om de agenda regelmatig in de gaten te houden.

Eén studiedag stond in de schoolgids wel vermeld maar niet op de website: vrijdag 13 juli 2018.
Excuses voor het ongemak.
Studiedagen op 5 en 6 maart
Op maandag 5 maart 2018 staat de Stichtingsdag gepland. Het thema is: de ondersteuning van
ICT bij het realiseren van het onderwijs van de toekomst. Op vier scholen van Catent worden
lezingen, workshops en ontmoetingen aangeboden. De bedoeling is om de collega’s van
andere scholen beter te leren kennen via het gespreksonderwerp ICT.
Op 6 maart hebben we een studiedag op de Geert Groteschool. Het thema is: Het kind
centraal, de groep in beeld.
Pilot Robot
Op 7 december hebben we samen met hogeschool Windesheim (Pabo) en
de Rolf Groep (mkb-onderneming met expertise op uitdagende en rijke
speelleeromgevingen) een aanvraag ingediend voor de doorlopende

regeling KIEM. Vanwege het grote aantal ingediende aanvragen heeft dit
meer tijd in beslag genomen. Deze maand zullen we horen of onze
aanvraag wordt gehonoreerd. Ik hoop en verwacht een positieve
antwoord want het project die we hebben ingediend, is fantastisch.
Dit project gaat over kennisontwikkeling op het gebied van de werking van
leerlingontwerpteams (LOT’s) teneinde 21st Century Skills van leerlingen
te stimuleren. De basishypothese is dat de 21st Century Skills
samenwerken, communiceren, kritisch denken en computational thinking
betekenisvol kunnen worden gestimuleerd als 1) leerlingen actief
systematisch samenwerken in een LOT, en 2) innovatieve lessen
ontwikkelen, waarin ICT is geïntegreerd, voor hun medeleerlingen.
In dit project richten we ons op de volgende praktijkvraag: “Op welke wijze kunnen leerkrachten hun
leerlingen 21st Century Skills (samenwerken, communiceren, kritisch denken en computational
thinking) bijbrengen, in de context van een leerlingontwerpteam, waarin de leerlingen lessen en
lesmateriaal ontwikkelen waarin een onderwijsrobot wordt geïntegreerd?
Deze praktijkvraag resulteert in de volgende onderzoeksvragen:
 Hoe ontwikkelen leerlingen binnen een LOT hun ontwerpkennis en 21st Century Skills?
 Op welke wijze stimuleert de samenwerking in LOT’s de leerlingen om eigenaar te zijn van hun
eigen leerproces?
 Hoe kunnen de betrokken leerkrachten deze kennis en inzichten toepassen bij de begeleiding
van de leerlingen samenwerkend in een LOT?
Vanaf maart zullen de leerlingen uit groep 7 en 8 starten met deze pilot.
De leerlingen zullen in leerteams van 4 leerlingen samen een les ontwerpen met de robot voor de
kleuters.
Melanie Hogenkamp, leerkracht van groep 7a gespecialiseerd in talentontwikkeling, zal de leerlingen
begeleiden tijdens dit traject. We denken dat deze pilot een toegevoegde waarde voor onze leerlingen
zal zijn. Als we de subsidie niet krijgen zullen we kijken hoe we toch verder met dit leerzaam project
kunnen doorgaan.

Schoolreisavond 2018
Ter voorbereiding op het schoolreisje van 1
juni is er een voorbereidingsavond gepland,
waarbij ouders mee kunnen denken over een
nieuw thema met bijbehorende
activiteiten. We gaan dit jaar wederom met
groep 1 t/m 6 naar het bos. Wanneer het
slecht weer wordt, gaat het schoolreisje door
volgens een plan B.
Ouders die niet in de gelegenheid zijn om te
komen voor het brainstormen, kunnen zich
uiteraard wel opgeven voor begeleiding. De
bijeenkomst is op woensdagavond 7 maart en
start om 19.00 uur.

Letterdiploma’s groep 3
Op vrijdag 2 februari hebben we in groep 3 een letterfeestje gevierd. We hebben met lezen kern 6
afgesloten en dat betekent dat we alle letters kennen! Alle ouders waren uitgenodigd. We hebben
laten zien hoe wij de letters oefenen en hoe goed we al woorden kunnen lezen. Daarna heeft juf Loles
alle kinderen hun letterdiploma gegeven. Super goed gedaan groep 3!

Voorleeswedstrijd Marre Nijland
Ik heb vorige week woensdag mee gedaan aan de
voorleeswedstrijd. Ik was schoolkampioen, dus mocht ik door
naar de Zwolse finale. Het was heel leuk, maar ik was wel ziek. Er
waren ook kinderen uit de klas komen kijken en juf ook. Het ging
heel goed, maar ik heb niet gewonnen. Je zat op een heerlijke
rode stoel en ik heb voorgelezen uit het boek: De waanzinnige
boomhut van 13 verdiepingen. De wedstrijd was in de Stadkamer
in een zaaltje. Er waren veel kinderen die moesten voorlezen.
Toen de jury aan het overleggen was over de uitslag, deden wij
een quiz over boeken en Zwolle. Ik vond het leuk en spannend
om mee te doen. Ik hoop dat we volgend jaar weer mee doen.
Dat was mijn verhaal over de voorleeswedstrijd.

Carnaval op Feestbeest Geertje!
Wat was het weer een feest op onze school! Met prachtige, mooie en stoere verklede kinderen!
Namens ons eigen prins Shmelzio en prinses Nieske en de raad van 11 werden de feestregels en de
naam van onze school bekend gemaakt. Daarna hebben we nog de stadsprins Decibel.nl en prinses
Romy op bezoek gehad. Samen met hen hebben we een optocht gehouden waarbij vele papa's en
mama's, oma's en opa's langs de kant stonden! Tot slot hebben we een hele leuke en gave playback
show gehouden! Wat was er veel plezier en wat kunnen de kinderen feesten!! Speciale dank aan onze
toppers van groep 8 en alle mensen van de carnavalscommissie!! Zij hebben deze dag goed
georganiseerd en begeleid!

Schaken
Wij zijn Lucas, Christian en Dinn.
Wij zijn bij het schaak toernooi
geweest en wij hebben het heel
leuk gehad. Het was bij de school
het Deltion College. We hebben
allemaal 1 keer gewonnen. Het
was erg leuk en gezellig. We
waren een erg goed team. We
deden het erg goed, maar de
andere waren net iets beter. We
hebben in de pauze
verstoppertje gespeeld. Dat was
erg leuk!
Dit was ons verslag over het schaaktoernooi

Nieuws uit groep 6b
Wij gaan wat vertellen over wat we allemaal hebben beleefd, dit jaar.
We hebben een game dag gehad.
En dat was heeeeeeeel leuk.
Iedereen mocht een telefoon of een tablet
meenemen.
We mochten op de tafel zitten. Veder mochten we
lekker gamen.
We hadden ook een pyjama dag.
We gingen een film kijken maar hij deed het niet.
Omdat er meer juffen op het account zaten.
Maar het was toch een leuke dag.
We hebben ook topo toetsen voor het eerst gehad.
Het laagste getal dat er was een 8,5 super goed dus!
We hebben ook muziek op donderdag.
Het is altijd heel erg leuk met de muziek juf.
Het thema met muziek is pop.
Toen met sinterklaas hebben we surprises gemaakt.
Iedereen kreeg er een. Natuurlijk moest je het wel geheim houden wie je had.
Veder waren er pieten en natuurlijk sinterklaas.
Er was ook een kerst diner.
Iedereen was heeeel netjes gekleed.
We aten boerenkool het was heel gezellig.
Er waren oliebollen te koop en het geld ging naar het goede doel.
Er was ook een bent. En het was ook heel gezellig voor de ouders want er was
soep en nog meer.
In de pauzes is het altijd heel gezellig.
Er wordt nieeeeeeeeeeeeeeeet gepest.
Je hebt altijd wel wat te spelen.
We hebben ook klim toestellen.
Groetjes, Anouk en Lenna (groep 6b)

Even voorstellen
Ik ben Priscilla Baptiste en ik ben 17 jaar oud.
Ik kom hier elke maandag, dinsdag en woensdag stage lopen in groep 0/1 C .
Dit doe ik een halfjaar bij de Geert Grote school 
Ik zit op het Deltion College in Zwolle en ik doe de opleiding helpende zorg en
welzijn.
Ik doe niveau 2 en dit is het eerste leerjaar.

