
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

  6 april Inloopochtend groep 4 

 

  7 april Inloopochtend groep 5 

10 april Studiedag  (de kinderen zijn vrij) 

11 april Juf Leanne jarig 

12 april Paasviering (info volgt) 

12 april Finale Schoolvoetbal 

13 april Herdenking monument groep 7/8 

14 april Goede vrijdag (de kinderen zijn vrij) 

17 april  2e Paasdag (de kinderen zijn vrij) 

18-19 april IEP: Eindtoets groep 8 

19-21 april Uitwisseling met Brugge 

21 april Koningsspelen  

Nieuws van de directie 
Lente! Lekker weer om buiten te spelen zonder jas en waar kan dat beter dan op het grote 

schoolplein van de Geert Groteschool. Het is heel leuk om de kinderen door het raam van 

mijn kamer te zien spelen. Ook de actie van Unicef heeft daarin meegeholpen. De actie is nu 

afgelopen.  De kinderen van groep 5 t/m 8 hebben met zijn allen veel pindazakjes verdiend 

voor de kinderen van Afrika. Deze maand hebben ze flink gelopen en gerend. Mooi om te 

zien hoe onze leerlingen zich inzetten voor andere kinderen.  

Het doel was dat we stilstaan bij ondervoeding in de wereld. En dat wij zoveel mogelijk 

gingen bewegen voor punten die in pindazakjes omgezet zouden worden. 

Voor de ouders die meer willen weten over de Unicef actie: 
https://www.unicef.nl/in-de-klas/docent/unicef-kid-power  

Rennen en lopen was niet de enige leuke activiteit van deze twee laatste weken, ook muziek heeft 

een belangrijke rol de laatste maanden gespeld. Sinds oktober zijn de leerlingen bezig met de band 

https://www.unicef.nl/in-de-klas/docent/unicef-kid-power


 
 

en het koor geweest. Op donderdag 30 maart hadden we het schoolplein concert. Verderop in de 

nieuwsbrief kunnen jullie het verslagje van de leerlingen lezen. 

Natuurlijk wordt het ook taal en rekenen geleerd. Daar twijfelt niemand aan. Veel leerlingen hebben 

vanaf groep 3 deelgenomen aan de Kangoeroewedstrijd (reken- en wiskundewedstrijd).  

De Kangoeroewedstrijd is bestemd voor álle leerlingen uit groep 3 t/m 8 van de basisschool (dus niet 

alleen voor de slimmeriken). In Nederland is de Kangoeroewedstrijd de grootste reken- en 

wiskundewedstrijd: meer dan 125.000 leerlingen op 2500 scholen PO en VO doen mee! Wereldwijd 

doen 6,5 miljoen kinderen mee, verdeeld over 55 landen! En zij maken allemaal nagenoeg dezelfde 

opgaven, op dezelfde dag! Van onze school hebben 88 leerlingen meegedaan.  

 

Verantwoordelijkheid  
Tot aan de zomer gaan we extra aandacht geven aan de verantwoordelijkheid van de leerlingen op 

verschillende gebieden. Elke maand zullen we verschillende doelen kiezen om samen met de 

leerlingen aan de slag te gaan. 

Deze maand willen we graag samen met jullie bereiken dat de 

leerlingen verantwoordelijker worden hun eigen spullen. 

Daarvoor hebben we jullie medewerking nodig.  

We hebben 2 aspecten gekozen waarin we de kinderen willen 

laten ontwikkelen. Het doel is om de kinderen te helpen meer 

zelfstandig te worden. Het is net als rekenen een kwestie van 

oefenen.  

1. Gevonden voorwerpen 

De kinderen vergeten vaak of laten jassen, rugzakjes, schoenen, T-shirts, sleutels etc. overal 

liggen. Dit kan gebeuren vooral als ze lekker aan het spelen zijn. Dit is op zich te begrijpen. Wat 

bijzonder is, is dat ze daarna deze voorwerpen niet missen of gaan zoeken. We gaan dit volgende 

week in de kring met de kinderen bespreken. Samen met het team heb ik besloten om de 

gevonden voorwerpen niet meer te bewaren. De kinderen moeten leren verantwoordelijk voor 

hun spullen te zijn. Verantwoordelijkheid is net zo belangrijk als het leren rekenen om dingen in 

het leven te bereiken. Vanaf volgende week zullen we alleen de sleutels of de goede sieraden 

bewaren.  

Tot 14 april zullen we elke dag aan de kinderen herinneren om te checken of ze alles bij zich 

hebben. Zouden jullie het ook kunnen controleren?   

A.s. vrijdag zullen we alles wat er ligt bij de hal wegnemen. Is je kind spullen kwijt, dan 

kun je hem/haar laten kijken of het erbij ligt. Wat er vrijdag 7 april nog ligt brengen we 

weg. 

2. Vergeten voorwerpen 

Vanaf groep 3 proberen we de kinderen zo veel mogelijk zelf te laten denken aan  

hun gymspullen, lunch, instrumenten. Vanaf groep 4 vragen we jullie om vergeten 

spullen niet te brengen naar school, tenzij de leerkracht iets anders met jullie 

afspreekt.   



 
 

Voor groep 1/2 zou het mooi zijn als ze zelf hun rugzakken dragen, zodat ze al 

verantwoordelijk beginnen te worden voor hun eigen spullen.  

Digitaal verzuimregister 
Met ingang van 1 april 2017 gaan alle scholen het schoolverzuim digitaal doorgeven aan het 

verzuimregister.  

Het is verplicht het verzuim van een leerling te registreren in het zogenaamde Verzuimregister. Dit 

geldt in ieder geval tot de 16e levensjaar van een leerling. 

De registratie kan gaan over geoorloofd verzuim, zoals: 

    •    Ziekte 

    •    Verzuim op basis van verleend verlof 

 

- Verzuim op basis van verleend verlof kan slechts éénmaal per schooljaar worden toegekend voor 

maximaal 10 dagen. Het wordt alleen toegekend als ouders kunnen aantonen dat zij alle 

schoolvakanties niet in staat zijn om een aaneengesloten periode van 14 dagen als gezin op vakantie 

te gaan. De directeur van de school verleent toestemming voor dit verlof aan de ouders. De eerste 2 

weken na de zomervakantie kan geen toestemming worden verleend. 

 

- Verzuim op basis van gewichtige redenen. Hiervoor dient de ouder een verzoek in bij de directeur 

van de school. Dit verzuim geldt voor maximaal 10 schooldagen. 

Ongeoorloofd verzuim dat de scholen, naast registratie in het Verzuimregister, moeten melden aan 

de Leerplichtambtenaar is: 

    •    Meer verzuim dan 16 uur in vier weken. (Of bij minder uren, als de school vermoedt dat het  

          verzuim te maken heeft met achterliggende problemen van de leerling) 

    •    Langdurig verzuim van meer dan 4 weken zonder geldige redenen 

    •    Luxe verzuim: Hiervan is sprake als een leerplichtige zonder vrijstelling, buiten de   

          schoolvakanties om op vakantie gaat 

 

Meer informatie over het Verzuimregister is te vinden op de website van DUO (Dienst Uitvoering 

Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap), www.duo.nl. 

 

Pasen  
Op woensdag 12 april vieren wij Pasen op 
school. 

 We starten die ochtend met een 
Paasontbijt. Alle kinderen nemen 
hiervoor wat mee. De lijsten met 
wie wat meeneemt, krijgen jullie 
via de klassenouders. Via de 
groepsapp kunnen jullie onderling 
ruilen.  

 Voor het ontbijt hebben alle kinderen een beker, bord en bestek nodig. Dit mogen ze 
meenemen vanaf maandag 10 april in een plasticzak voorzien van naam. 

 De kinderen nemen voor de kleine pauze nog wel eten en drinken mee naar school.  

http://www.duo.nl/


 
 

Koningsspelen 2017 
Op vrijdag 21 april doen alle kinderen op de Geert Groteschool weer mee aan 

de koningsspelen 2017! Op deze dag mogen alle kinderen in oranje sportieve 

kleren naar school komen. De dag zal starten met een koningsontbijt in de klas. 

Hiervoor mogen de kinderen een bord / beker en bestek meenemen in de week 

van 17 april. Graag in een plastic tas voorzien van naam.  

 

Ouders die zich hebben opgegeven om mee te helpen ontvangen de informatie 

per mail. De dag start om 8.20 uur met eens dans op het schoolplein van kinderen voor kinderen met 

het lied ‘okido’  

 

Groep 1 t/m 4:  Spelletjes op het schoolplein 

Groep 5 / 6:  Sportdag op de Marslanden 

Groep 7:   Eigen programma rondom Brugge 

Groep 8:   Paardrijden  

Let op: 
- Kinderen van groep 1 t/m 3 hoeven GEEN tas met eten en drinken mee te nemen.  

- Kinderen van groep 4 t/m 8 nemen wel eten en drinken mee. Voor de kinderen van groep 5 en 6 is       

   het verstandig om extra drinken mee te nemen voor tijdens het sporten.  

- We vragen ouders om ’s ochtends afscheid te nemen op het plein en niet mee naar binnen te gaan,  

  vanwege grote drukte in de gangen.  

 

Schoolreisje – OPROEP!  
In de vorige week hebben jullie kunnen lezen over ons schoolreisje. 
Er zijn nog heel wat plekken op de intekenlijsten over. Wil je 
meehelpen? Heel graag! Teken je in op één van de lijsten in de hal / 
kleuterhal. 

Mail adres Ouderraad 
De ouderraad goes digital! Nou ja, we hebben een e-mail adres. Als je vragen of 
opmerkingen hebt en je kunt ons niet op het plein vinden, dan kan je ons ook mailen via 
or@geertgroteschool.nl 
 

Oproep 50 jaar GGS! 
Wat een spetterende aftrap hebben we gehad met GGS 50 jaar via het ouderfeest. Wij 
hopen dat iedereen net zo veel heeft genoten als wij. Bij deze nogmaals hartelijk dank aan 
de organisatoren, de band juffr Jannie,  alle ouders die aanwezig waren en iedereen die 
mede hebben geholpen dit feest tot een succes te maken. Ik zou bijna zeggen waarom 
bestaat dit feestje maar één keer in de twee jaar? 
 

mailto:or@geertgroteschool.nl


 
 

Maar nu we het toch over feestjes hebben, en iedereen weet hoe ontzettend leuk de 
feestjes van de GGS zijn, willen wij jullie aandacht vragen voor het volgende.  
 
Volgend schooljaar wil school in samenwerking met de ouders een hele feestweek 
organiseren die in het teken staat van het jubileumjaar van de GGS. De GGS bestaat namelijk 
50 jaar. Hiervoor is al een heel programma bedacht door ouders en school. Het exacte 
programma wordt vanzelfsprekend nog met jullie gedeeld, maar hierbij lichten wij alvast een 
tipje op van die spreekwoordelijke sluier. Wij zullen ons best doen om een festival te 
organiseren voor de kinderen en de ouders van de GGS. Een festival wordt natuurlijk niet 
zomaar uit de grond gestampt. Daarom willen wij alvast een oproep doen aan alle ouders die 
er wel zin in hebben een fantastische feestweek te organiseren. Dus ben je goed in 
organiseren, communiceren, techniek, muziek instrument spelen, heb je of weet je een 
muziek-, dans-, theateract, heb je spullen of hardware die niet mogen ontbreken op een 
festival? Neem dan alsjeblieft contact met ons op via or@geertgroteschool.nl. Bij voorbaat 
hartelijk dank! 
 
 
Ouderraad 
Yossip, Andre, Frank, Nynke en Olga 
 

Muzieklessen en optredens van GGS  
In het begin van het jaar mochten we naar 
band of koor. 
Bij band ga je een instrument bespelen. En bij 
koor ga je zingen. 
Je hebt om de week band en koor. Dan leer je 
liedjes te bespelen of te zingen.  
En dat ga je aan het eind van het jaar optreden 
voor de ouders.  
Koor en band worden in vier groepen 
verdeeld, twee koor groepen en twee band 
groepen. 
Je mag voor je groep ook een naam bedenken. 
Ik zat in koor en mijn groep heette de klaptosti 
’s. En wij leerde de liedjes: Kop in het zand, 
tomatensala, tante de blouse en i like the 
flouwers. Het was altijd superleuk om samen 
met een groepje te zingen! En in eind maart 
deden we de optredens. Na het optreden 
kregen we hard applaus! 
Dit waren superleuke donderdagen! 
 
 Groetjes Lisa van de GGS 

mailto:or@geertgroteschool.nl


 
 

Schoolvoetbal groep 8 
Afgelopen woensdag hadden wij schoolvoetbal. Jongens en meiden apart maar wel gemixt 
met de twee groepen 8. Bij de jongens ging het wel erg goed maar ze kregen de ballen niet 
in de goal. De tweede wedstrijd was tegen de Mozaïek die waren de beste van pool maar 
toch was onze school beter en won de Mozaïek niet maar kregen we de ballen niet in de 
goal. De derde wedstrijd waren we weer sterker en konden we ook scoren. De 4e wedstrijd 
was tegen de Parkschool en waren we heel erg aan elkaar gewaagt waardoor we gelijkspel 
maakten maar dat was ook erg goed. Helaas zijn de jongens niet door naar Pec Zwolle. De 
meisjes deden het ook erg goed. De eerste 3 wedstrijden hadden de meisjes gewonnen met 
2-0. De laatste wedstijd was 0-0 gelijk. Toen was het al bijna duidelijk dat we doorgingen 
naar de halve finale. Toen dat duidelijk was moesten we nog een wedstrijd spelen tegen de 
Aquamarijn dat werd 1-1. Omdat het gelijk werd moesten we penalty’s schieten. De eerste 
schoot de Aquamarijn op de paal. Toen schoten wij raak. Daarna schoot de Aquamarijn op 
de lat. Daarna misten wij en mocht de Aquamarijn weer en schoot ook de derde en de 
laatste mis dus hadden wij gewonnen. Toen gingen we door naar de finale van de 
voorrondes. Die verloren we en werden we 2e.  Nu mogen wij samen met de 1e plek naar 
Pec. De finale is op 12 april in het Pec Zwolle stadion!!! 
 
Lotta, Julia en Feddo (groep 8) 
 

      



 
 

SPONSORKLIKS 
Enige tijd geleden hebben we de school aangemeld bij 

Sponsorkliks. Uit ervaring weten we dat het geen 

automatisme is om via Sponsorkliks naar je webwinkel 

te gaan. Daarom vragen we regelmatig hiervoor. 

Waarom Sponsorkliks 

De school doet regelmatig een beroep op ouders, vaak via de ouderraad, om een bijdrage te 

doen in activiteiten of spel- en leermiddelen die niet passen en/of horen bij de 

onderwijsbegroting. Daarvoor hebben we het afgelopen jaar onder andere de Carwash en 

Kerstmarkten georganiseerd voor extra spelmaterialen en laptops.  

Sponsorkliks is een heel eenvoudige manier om bij te dragen voor alle ouders die wel eens 

iets online kopen zonder dat het geld kost! 

 Ons doel voor komend schooljaar 

De Geert Grote School bestaat dit jaar 50 jaar. Hiervoor worden diverse activiteiten 

georganiseerd voor de kinderen (het ouderfeestje is al geweest). Zie elders in deze 

nieuwsbrief. Alle feestjes kosten geld. De meest eenvoudige manier om dat bij elkaar te 

krijgen is via Sponsorkliks. 

Wat doet Sponsorkliks 

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt 

gedaan, ongeveer net zoals ze dat doen ook doen als je bijvoorbeeld via Google advertenties 

naar hun website komt. Waar in het geval van Google alle inkomsten naar Google gaan, stort 

Sponsorkliks 75% van deze commissie op de bankrekening van ons sponsordoel, nl de Geert 

Grote School. Of je nu rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of je gaat via 

SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, je betaalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval 

keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert onze school hier direct van! 

Wie doen ermee 

Bijna alle grote webwinkels doen mee. Van Thuisbezorgd.nl tot Albert Heijn en van 

Booking.com tot Coolblue en Staples. Ook bestelling voor op het werk tellen gewoon mee: 

dus bij deze een oproep aan alle ondernemers om ook zakelijke bestellingen via Sponsorkliks 

te laten lopen.  

Hoe werkt het. 

Stap 1: 

Ga naar Sponsorkliks.com 

Vul in de zoekbalk op de home page ”Geert Grote School Zwolle” in en klik op ‘Zoek’. 

https://www.sponsorkliks.com/products/index.php?


 
 

 

Stap 2: 

Selecteer je webwinkel 

 

Stap 3: 

Plaats een bestelling zoals je dat altijd doet. 

Stap 4: 

Uitbetaling van het sponsorbedrag. 

Hier hoef je niets voor te doen. Zodra je hebt besteld ontvangt school via de OR daarvoor 

een bedrag. De hoogte verschilt per webwinkel en natuurlijk van de hoogte van de 

bestelling. 

Stap 5: 

De resultaten volgen.  

Iedereen kan zien waar er voor hoeveel geld is besteld en wat dit de school heeft 

opgeleverd. NIEMAND kan zien WIE er heeft besteld. Dat is anoniem. 

Om de stand te zien kun je je aanmelden.  

 

http://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=5466

