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Nieuws van directie 
Algemeen 
Op de eerste plaats bedankt voor alle mooie reacties over mijn vertrek. Het doet me goed. 
 
Als ik terugkijk op een werkdag  op de Geert Groteschool, verbaas ik me steeds over hoeveel dingen 
we op een dag meemaken. Veel dingen die gepland zijn, maar ook onverwachte dingen. Ik zeg heel 
vaak tegen mijzelf: vandaag is iedereen (leerlingen en leerkrachten) blij geweest op school. Dit besef ik 
heel sterk als ik vanuit mijn raam naar het schoolplein kijk. Ik zie dit ook op de momenten dat ik 
nieuwe ouders rondleid. Dan kom ik langs alle groepen en zie alle kinderen. Wat bij de nieuwe ouders 
ook altijd opvalt, zijn de blije blikken van de kinderen, hun openheid en de rust in de groepen. Dat 
maakt dat de ouders voor onze school kiezen. En terecht! 
 

30 mei Stakingsdag Overijssel / Gelderland 

1 juni Schoolreisje 

3 juni Juf Sanneke jarig 

4 juni Koffieochtend groep 0/1C 

4 juni Kluscommissie 

7 juni Juf Joanne jarig 

8 juni  Schoolthema afsluiting 

11 juni Rondleiding nieuwe ouders 

18 juni Inloop groep 8 

19 juni Inloop groep 5 

19 juni Schoonmaakavond 

20 juni  Inloop groep 4 

21 juni Inloop groep 6 

21 juni Band en koor uitvoering 

22 juni Papa-doe-dag bij de kleuters 

25 juni Juf Ilona jarig 

29 juni Rapporten mee naar huis 



 
 

Ik verheug me om met jullie te delen dat we groeien en dat is heel goed. Er zijn ook dit jaar leerlingen 
die van onze school in augustus verhuizen en van wie we afscheid zullen moeten nemen. Maar we 
zullen ook veel nieuwe leerlingen na de zomer kunnen verwelkomen. Het is wel belangrijk in de PR te 
blijven investeren, zodat de groei elk jaar genoeg is om twee groepen 3 te kunnen vullen in plaats van 
een grote groep 3. Dit jaar is het wel gelukt. 
 

Voorbereiding nieuw schooljaar 
Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan de voorbereidingen voor het volgend schooljaar. 
De formatie, jaarplanning met de vakanties en studiedagen, schoolgids, evaluaties op verschillende 
terreinen en voorbereiding van een goede overdacht voor de nieuwe directeur.  

 

De procedure voor de selectie van een nieuwe directeur is gestart. Als alles goed gaat zal na de 
vakantie een nieuwe directeur aan de slag gaan. De MR is samen met het team op dit moment bezig 
met het maken van een profielschets voor de nieuwe directeur. Zodra het profiel afgerond is zal de 
vacature intern geplaatst worden. Er zijn enkele interne kandidaten binnen Catent. Als de interne 
ronde geen geschikte kandidaat voor de Geert Groteschool oplevert, zal de vacature voor externe 
kandidaten geplaatst worden. Ik zal jullie op de hoogte van dit proces brengen.  

 

IEP Eindtoets groep 8 
Half april was het even érg stil in groep 8….deze leerlingen namen namelijk deel aan de IEP eindtoets. 
De (online) schoolresultaten hebben we al binnen en er is fantastisch goed gescoord door de 
leerlingen! We zijn op alle vakken boven de landelijk gemiddelde uitgekomen!  

Dit is een groot compliment aan deze leerlingen! En 
als Geert Groteschool, is dit ook zeker iets waar we 
met ons team trots op zijn. De meeste van hen 
hebben we als vierjarigen mogen verwelkomen en 
door samen met u deze leerlingen te mogen 
begeleiden, hebben ze zich ontwikkeld tot wat ze nu 
zijn. Ieder stroomt uit op zijn eigen niveau en met 
zijn eigen talent. Deze week ontvangen de kinderen 
van groep 8 de officiële leerling rapporten. Ze zijn 
net per post aangekomen. 

Ik ben trots op onze leerlingen en op hun juf Rianne en meester Vartan. Maar vooral ben ik trots op 
hun inzet, ontwikkeling en talenten. Er zijn veel dingen die de kinderen uniek en geweldig maken en 
die niet getoetst kunnen worden en precies deze talenten zijn de belangrijkste. 

 

Staking op 30 mei  
Woensdag 30 mei a.s. organiseert het PO-Front het laatste deel van de 
landelijke de estafettestaking. Dit omdat de kwaliteit van het onderwijs 
zwaar onder druk staat door het stijgende lerarentekort. Na het 
werkdrukakkoord staat nu een eerlijk salaris en het aanpakken van het 
lerarentekort centraal.  
Het feit dat de meeste leerkrachten van onze school deelnemen aan de 
staking betekent dat onze school op 30 mei 2018 gesloten is.  We vragen u 
de kinderen thuis te houden. 

 

  



 
 

Medicijnprotocol  
Na een evaluatie van de impact op de Geert Groteschool van het nieuwe medicijnprotocol van Catent 
en het bespreken met de MR over de implementatie, gaat dit protocol vanaf nu in werking.  
Vanaf nu is het niet meer toegestaan dat leerkrachten/personeel medicijnen toedienen aan kinderen. 

Binnen de stichting is er –in samenspraak met een jurist- 
opnieuw gekeken naar het protocol medisch handelen. 
De conclusie hieruit is dat leerkrachten/personeel geen 
medische handelingen meer mogen uitvoeren. Zij zijn 
niet medisch onderlegd, maar worden bij (gerechtelijke) 
procedures wel verantwoordelijk gehouden en 
hoofdelijk aansprakelijk gesteld. Op stichtingsniveau is 
daarom besloten dat we geen enkele medische 
handeling (bijvoorbeeld incidenteel of structureel 
gedoceerde kuurtjes of pilletjes geven op verzoek van 
ouders) meer mogen uitvoeren. Kinderen dienen dit zelf 
te doen of ouders regelen iemand die de medicijnen 

komt toedienen. We willen hiermee verwijtbaar gedrag/nalatigheid uitsluiten. Eerste Hulp zullen we te 
allen tijde blijven verlenen. 

 

Privacywet 
I.v.m. de nieuwe privacywet die op 25 mei is ingegaan, zullen er geen foto’s meer via de Whatsapp 
groepen worden verstuurd. 
 

Vragenlijst veiligheid  
Wij vinden de veiligheid op onze school heel erg 
belangrijk. Graag willen wij u vragen om een 
vragenlijst in te vullen hoe u dit ervaart.  Deze 
vragenlijst ontvangt u 1 juni  in uw mailbox. 
Wilt u deze vragenlijst voor zaterdag 30 juni 
invullen? Op de studiedag van 13 juli willen we 
met alle leerkrachten evalueren hoe de 
veiligheid op onze school wordt ervaren.   
Hiervoor zijn de uitkomsten van deze vragenlijst 
zeer waardevol.  Alvast hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
 

Schoolreisje – laatste informatie 
Vrijdag 1 juni gaat de instroomgroep t/m groep 6 op schoolreisje. Zoals het er nu naar uitziet, vindt het 
schoolreisje plaats in het bos van Ommen. We houden het weer in de gaten. De laatste informatie nog 
even op een rij. 
  

- De kinderen worden op de normale schooltijden in de klas verwacht.  
- Om 9.00 uur vertrekken de bussen. Ouders kunnen buiten blijven wachten om hun zoon / 

dochter uit te zwaaien 
- Kinderen gaan thuis / op school naar de wc. We willen voorkomen dat kinderen direct moeten 

plassen bij aankomst, waardoor de activiteiten te laat starten.  
- Begeleiders van de spelletjes en de eetgroep: neem voor jezelf koffie of thee mee. 



 
 

- Zijn er kinderen met een dieet? Mail dit naar c.rikkert@catent.nl   
- Groep 0, 1 en 2 komen rond 13.30 uur terug op school. Zij vertrekken direct na de lunch en 

krijgen op school nog een ijsje.  
- De groepen 3 t/m 6 zijn rond 14.45 uur terug op 

school. Op school is er nog een ijsje. De BSO 
(Landstede) is ingelicht over de tijden wanneer de 
bussen terugkomen. 

- Ivm met warmte adviseren we kinderen ’s morgens 
thuis al goed in te smeren en een petje op te zetten.  

- Na afloop van het schoolreisje: controleer uzelf en 
uw kind goed op teken!!! 

 

 

Programma 
 
8.20:  Kinderen komen de klas binnen 
8.50:  Kinderen stappen de bus in 
9.00:  Bussen vertrekken 
9.45:  Aankomst in het bos van Ommen 
10.00:  Start activiteiten 
 
12.00: Lunch Kleuters 
12.30: Lunch groep 3-4  
13.00: Lunch groep 5-6  
 
12.45: Vertrek kleuters naar school 
13.30; Aankomst kleuters op GGS 
 
Middagspel groep 3 t/m 6 
 
14.00: Vertrek groep 3 t/m 6 naar school 
14:45: Aankomst groep 4 t/m 6 GGS 
 
 

Rol van de ouders  
   
Activiteitenbegeleiders:  
 
 Taken van de activiteitenbegeleiders:  
- activiteit bedenken  
- materialen verzamelen  
- begroting van de gemaakte kosten inleveren bij de coördinator  
- opbouw activiteit op de dag zelf  
- uitleg activiteit en begeleiding  gedurende de dag  
- opruimen eigen activiteit  
- Denken jullie aan passende themakleding? 

   
Begeleiders van een groepje kinderen  
  
Taken: 
- actief deelnemen aan de activiteit  

mailto:c.rikkert@catent.nl
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- Overzicht houden over je groep.  
- kleuters begeleiden bij toiletbezoek. (Niet direct bij aankomst met de hele groep naar de wc, ivm 
tijdig starten van de activiteiten. 
- samen lunchen  
- begeleiden tijdens de busrit/veilig in- en uitstappen  
- Bij de kleuters dragen de kinderen een gekleurd shirt. We vragen de begeleiders hetzelfde kleur t-
shirt te dragen. 
   
 
De eetgroep  
Taken: 
- voorbereiden van de lunch, snacks en   
  drinken  
- inkopen doen  
- aankleding van de eetstand verzorgen  
- begroting maken  
- aantal personen inventariseren  
- inventariseren van eventuele  
  allergieën   
- opzetten en afbreken van de eetstand  
- denken jullie aan passende  themakleding? 

   
Fotograaf  
Taken: 
- van alle groepen foto’s maken  
- een selectie maken van de gemaakte foto’s en aanleveren op school 
 
EHBO  
Taken: 
- verbandtrommel in orde maken en controleren voor vertrek  
- aanspreekpunt voor de begeleidende ouders  
   
Toiletouder(s)  
Taken: 
- “Met pret naar het toilet”  is het motto van de toiletouders. U zorgt voor prettige sfeer bij de         
  toiletten: gezellig muziekje, lekkere snoepjes, schone kleren voor ongelukjes etc.  
- inkoop schoonmaakartikelen  
- het schoonmaken van de toiletten bij aankomst en gedurende de dag zelf  
- meenemen van toiletpapier, schone kleding en handdoeken  
   

Oproep schoolsporttoernooien 
 
Het afgelopen jaar hebben we een pilot gedraaid 
wat betreft de opzet van de 
schoolsporttoernooien. Alle leerlingen die aan een 
toernooi mee wilden doen hebben een top 3 
doorgegeven. Daaruit zijn de teams samengesteld. 
Frank Hesselink (OR) en Rinske Luchtenberg 
(leerkracht) zijn hier het afgelopen jaar mee bezig 
geweest. Zij hebben een systeem ontwikkeld 



 
 

waardoor iedereen met een toernooi mee kan doen waar hun voorkeur naar uit gaat. Echter zal Frank 
Hesselink dit volgend jaar voor het laatst doen, omdat zijn zoon Daan dan in groep 8 komt. Daarom de 
vraag aan jullie: Vind je het leuk om mee te denken met de sportactiviteiten van school? En wil je 
komend  schooljaar meedraaien met het verder ontwikkelen van dit systeem zodat er tevens een 
goede overdracht is wanneer Frank Hesselink er na volgend jaar mee stopt? Je mag dit doorgeven aan 
juf Rinske, leerkracht van groep 6b. Alvast bedankt! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Rinske Luchtenberg 
Leerkracht groep 6b 
 

Mededeling 
Heerlijk dat warme weer en vooral om dan op ijsjes te trakteren voor 

de verjaardag! 

Wilt u de ijsjes zelf naar school brengen zodat ze gelijk opgegeten 

kunnen worden en niet in de vriezer op school leggen? 

We hebben namelijk een kleine vriezer op school. Als er dan pakken 

ijsjes in liggen passen en geen koelpaks of afgekolfde melk meer in de 

vriezer.  Hartelijk dank! 

 

 

Mama verwendag  
Op vrijdag 18 mei rook het in de kleutergangen naar nagellak en parfum. 
Op de jaarlijkse moeder vewendag werden alle moeders weer verwend 
door hun zoon of dochter met massages, make-up en het samen spelen van 
spelletjes. Een hele gezellige ochtend waarbij alle moeders een stukje 
knapper en ontspannen naar huis gingen 
 

Verkeersdiploma 
Hoera, de groepen 7 hebben hun verkeersdiploma gehaald! 
Van harte gefeliciteerd.   
 
 
 
 

Fairplay prijs 
De groepen 4b en 5 hebben met korfbal de fairplay prijs gewonnen! Gefeliciteerd!!! 

 

 

 

  



 
 

Schoolvoetbal toernooi 
Het was een spannende dag. Het regende wel maar  
de meiden voetbalde er gewoon door heen. De jongens  
trouwens ook en alle andere kinderen van de school ook. 
Maar er bleven maar twee teams over en dat waren 
gewoon 
Meiden van groep 6 en groep 8. Ze kregen een beker en 
medailles. Ze kregen de tweede plek  
En gingen met plezier naar huis. De jongens helaas  niet.  
Maar ze hadden het hartstikke goed gedaan. De meiden 
gingen  
door naar de volgende ronde en dat was in het PEC stadion. 

Het was een eer om op het veld te spelen. Ze wonnen alle wedstrijden. Tot de laatste het stond  1-1  
gelijk dus. Tot Renske kwam met haar overwinnende doelpunt! Het stond 2-1 een 
minuut later floot de scheidsrechter. Het bleef  2-1 . We hadden gewonnen. Toen moesten we 
wachten tot we werden omgeroepen. 
Toen werden we omgeroepen. We kregen een reuze beker voor een 
jaar en een beker die we mochten hebben. Groep 8 ging later 
voetballen omdat er maar een PEC veld was en ze moesten op een heel veld. Het was een spannende 
wedstrijd O NEE!!!! Het ging fout. 
Ze wonnen net niet. Er was nu nog maar een team in de race, de meiden van groep 6 a en groep 6b.  
Ze gingen weer door naar de volgende ronde. Daar moesten ze op een heel veld en wel 20 minuten. 
Het was super zwaar maar toch gingen ze er voor. Het werd  0-0 maar er kon nog van alles gebeuren. 
Helaas 
verloren ze de volgende wedstrijd maar daarna hadden ze wel  10-1  gewonnen. 
Het was een groot feest. We konden helaas geen eerste meer worden. Toen moest er een wedstrijd 
tussen de verliezende maar 
Er was geen scheidsrechter meer dus werden er twee scholen derde. We kregen ook geen medaille of 
zo, voot de derde plek. Maar we kregen wel een lekke ijsje en iedereen had goed zijn best gedaan. En 
de  Geert Grote was nog nooit zo ver gekomen!!!!!!!! 
  
Auteur: Anouk de Vries. 
 

Schoolkorfbal toernooi 
Het was een warme dag. Het zonnetje was fel, sommige scholen winnen wat 
waaronder onze school groep 3/4 en groep 5/6 wonnen de Fair Play prijs! 
Juf Rinske deelde de groepen in maar toen ging het mis! Ze deelde 1 
groepje verkeerd in. Niet bij groep 5/6 maar bij groep 7/8! De kinderen 
die mee deden vonden het niet erg. Ze zagen het juist als een 
uitdaging. Toch kwamen we 3 kinderen te kort, Anouk, Tim en Emma 
waren de redders in nood. Gelukkig konden we mee doen. We 
hadden er 2 verloren, 1 gewonnen en 1 gelijk gespeeld en toen 
werden we 4de. Daarna kreeg het hele team een lekker ijsje. Sommige 
bleven nog kijken bij andere scholen en anderen gingen al gelijk weg nadat ze hun ijsje op hadden. 
Iedereen had zijn best gedaan en het was een super leuke dag!!! 
 
Auteur: Maud Vrijburg (groep 6) 
 
 
 


