
 
 

Agenda 
 

1 april     Inloopochtend groep 5a/5b 

4 april     Inloopochtend groep 7a/7b 

4 april     Rondleiding voor toekomstige ouders 

5 april     Inloopochtend groep 6 

6 april     Inloopochtend groep 4a / 4b 

7 april     Inloopochtend 8 

13 t/m 15 april   Brugge in Zwolle – uitwisseling met groep 7 

14 april    Herdenking oorlogsmonument groep 8 

19 april    Schoonmaakavond 19.30 uur 

22 april    Koningsspelen 

26 april    Afsluiting schoolbreed thema geschiedenis 

27 april t/m 8 mei   Meivakantie 

 

Nieuws vanuit directie 

Algemeen 

In deze twee laatste weken sinds de vorige 

nieuwsbrief,  hebben we (leerlingen en 

leerkrachten) samen veel dingen op school 

gedaan: een tentoonstelling van de 

kunstwerken van de leerlingen, de 

Paasviering , het zoeken van de gouden 

eieren, voetbalwedstrijden (trouwens we 

gaan naar de finale!) en natuurlijk flink leren, 

het thema geschiedenis is aanwezig in alle 

groepen.  De ouders van groep 4a en 4b 

kunnen vandaag aan de kinderen vragen 

hoe het vroeger was op school? Mocht je 

lekker kletsen? 

Over drie weken zullen we het thema 

geschiedenis afronden met o.a. een 

fotopresentatie in de hal zodat jullie ook aan 

jullie jeugd kunnen denken. 

Vanavond kunnen jullie duimen voor de 

volleybalwedstrijd van de leerkrachten die 



 
 

mee doen met het volleybaltoernooi van onderwijsbureau Meppel. Als ze winnen, 

horen jullie dit maandag.  

 

Personeelszaken 

Gülçin Bayindir  zal na de zomervakantie niet meer werkzaam zijn op onze school. 

Na 7 jaar bij ons gewerkt te hebben maakt ze de stap naar een nieuwe uitdaging 

‘De Boxem’, een nieuwe school van Catent in Stadshagen. Vanaf 14 april zal Gülçin 

op de donderdagen op De Boxem werken als onderwijskundig coördinator. Dat 

betekent dat ze haar functie als onderbouw coördinator op de Geert Groteschool 

zal neerleggen. Tot aan de zomervakantie blijft ze de leerkracht van groep 5.  

 

We zullen haar erg missen. Voor ons zal het lastig zijn om van haar afscheid te 

nemen, want ze is niet alleen maar een heel goede leerkracht voor de kinderen  

maar ook een heel betrokken collega.  We gunnen haar dat ze het starten vanaf 

het begin van een nieuwe school 

mee kan maken. Het is een kans 

die niet vaak voorkomt in een tijd 

waar de scholen dicht gaan of 

fuseren. We wensen haar heel veel 

plezier na de zomer in haar nieuwe 

school en gelukkig hebben we nog 

de tijd tot de zomer om aan het 

idee te wennen.   

 

Internationaliseren: Brugge 

Al vele jaren hebben we contact met een basisschool school uit Brugge: de 

Immaculataschool. 

Sinds 1999 vindt er een uitwisseling plaats.  Kinderen uit groep 7 van de Geert 

Groteschool zijn in oktober op bezoek in Brugge geweest.  Daar hebben ze lessen 

gevolgd, de stad bekeken en mooie contacten gelegd. Er zijn al heuse 

vriendschappen ontstaan.  

Op 13, 14 en 15 april verwelkomen we onze lieve vrienden van de basisschool 

Immaculata uit Brugge op onze school.  Ze zullen o.a.  Amsterdam bezoeken, lessen 

volgen op de Geert Groteschool, op ontdekking gaan door onze mooie binnenstad, 

hun talenten tonen in een show en vele andere activiteiten om elkaar te ontmoeten. 

We wensen de kinderen en alle andere betrokkenen  veel plezier deze dagen.   

 

Herdenking oorlogsmonument 

“Gedenk het leed – maar niet om stil te staan gedenk de schande – maar om voort 

te gaan “ 

  

Zo luidt de tekst die gegraveerd is in het oorlogsmonument in het Ter Pelkwijkpark. 

Het monument dat in 1987 officieel geadopteerd werd door groep 7 en 8 van 

respectievelijk de Koningin Emma- en de Geert Grote School. 

  

Deze adoptie houdt in dat de kinderen van bovengenoemde groepen ieder jaar 

een bloemstuk leggen bij het monument. Het doel hiervan is, dat de kinderen zullen 

gaan inzien dat de vrijheid waarin wij leven, niet altijd even vanzelfsprekend is. In het 

verleden is voor deze vrijheid gestreden, terwijl we tegenwoordig waakzaam 

moeten zijn om deze vrijheid te behouden. Zo hopen wij dat een nieuwe generatie 

mensen gaat beseffen dat het tijdperk 1940 – 1945 zich nooit meer mag herhalen. 



 
 

  

Momenteel wordt aan het bovenstaande uitgebreid aandacht besteed in de 

groepen. De kranslegging zal dit jaar plaatsvinden op donderdag 14 april. Deze 

datum is gekozen omdat op 14 april 1945 Zwolle werd bevrijd. De plechtigheid 

begint om ongeveer 10.30 uur in het Ter Pelkwijkpark. 

  

Ieder kind mag een bosje bloemen of 

een zelfgemaakt boeketje 

meenemen om dit persoonlijk bij het 

monument neer te leggen. ( Het liefst 

geen papier of plastic om de 

bloemen. ) Als school leggen wij een 

bloemstuk neer. 

We zouden het zeer op prijs stellen als 

ook ouders aan de herdenking willen 

deelnemen en vanaf school mee 

willen lopen. De kinderen van de 

Geert Groteschool (groep 8) zullen 

rond 09.45 uur vertrekken, om dan via de Koningin Emma school (10:00 uur) 

gezamenlijk richting het monument te lopen, waar om 10:30 uur de herdenking 

plaats zal vinden. Na de plechtigheid aan de Ter Pelkwijkpark gaan we weer met zijn 

allen lopend terug naar school. 

 

!!Oproep Medezeggenschapsraad!! 

Beste ouders, 

Wij willen jullie informeren over de MedezeggenschapsRaad (MR)  van de 

Geert Grote School.  

Per 1 augustus a.s. zullen er 4 leden van de MR aftreden, waarvan 3 leden 

van de oudergeleding en  

1 van de personeelsgeleding. Dit betekent dat je je kunt aanmelden als 

kandidaat MR-lid. Bij voldoende aanmeldingen worden er verkiezingen 

uitgeroepen.  

 

Wie treden er af? 

Binnen de personeelsgeleding van de MR zal Gülçin Baydir aftreden.  Binnen 

het team zal een nieuw lid voor de MedezeggenschapsRaad benoemd 

worden. Hilde Baack en Caren Rikkert zullen hun taak in de MR voortzetten. 

Binnen de oudergeleding van de MR treden 2 leden af en zijn niet 

herkiesbaar. Rinette van der Vliet en Chintia van Unen zullen hun taken in de 

MR niet voortzetten. Maud Kamphuis is herkiesbaar.  

 

Voortzetting termijn Maud Kamphuis 

Om de continuïteit in de oudergeleding van de MedezeggenschapsRaad te 

waarborgen hebben wij in overleg met de MR en directie van de Geert 

Grote School Maud Kamphuis gevraagd om nog een half jaar zitting te 

nemen in de MR. Maud heeft aangegeven dat ze dit graag wil. Omdat het 

Reglement MedezeggenschapsRaad voorschrijft dat de zittende leden na 

een termijn van 3 jaren zich herkiesbaar moeten stellen, willen wij je de 



 
 

mogelijkheid geven om tegen ons voorstel bezwaar in te dienen. Dit kun je 

doen door een mail te sturen aan chintiavanunen@gmail.com.  

 

Wat doet de MR eigenlijk? 

Elke school of onderwijsinstelling heeft een MedezeggenschapsRaad. De MR 

van de Geert Grote School bestaat uit 7 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. 

De directie schuift aan op afroep.  Door de MR zijn ouders en personeel 

betrokken bij het beleid van de school. De MR handelt in het belang van de 

school en daarmee in het belang van de kinderen. Zij geeft (on)gevraagd 

advies aan de directie (initiatiefrecht). Op basis van het informatierecht is de 

MR op de hoogte van het reilen en zeilen op de school. Dat betekent o.a. 

dat zij op de hoogte is van de jaarplannen en de voortgang bespreekt met 

directie.  De MR heeft tevens 

adviesrecht. Dit betekent zij op 

beleidsonderwerpen, waaronder het 

onderwijskundig jaarplan, door de 

directeur wordt geïnformeerd en 

gevraagd wordt om advies. Als laatste 

heeft de MR instemmingsrecht. De MR 

verleent instemming op de uitvoering 

van (voorgenomen) beleid, dit gebeurt 

op onderwerpen zoals de vaststelling 

of wijziging van het schoolplan en de 

onderwijskundige doelstellingen. 

 

Wil je je aanmelden als betrokken ouder voor de MR? 

Als je betrokken bent bij de Geert Grote School en je wilt samen met directie 

en leerkrachten onze se school nog verder professionaliseren voor een goed 

schoolklimaat voor onze kinderen, dan kun je je aanmelden als kandidaat 

voor de MR. Dit kun je doen door voor 8 april 2016 een e-mail te sturen aan 

chintiavanunen@gmail.com met daarin je naam,  telefoonummer en e-

mailadres, de namen van je kind(eren) en in welke groep(en) ze zitten en 

natuurlijk jouw motivatie voor kandidaatstelling, inclusief een foto.  

Ben je geïnteresseerd maar wil je eerst wat meer informatie, dan kun je 

Rinette, Maud of Chintia aanspreken op het schoolplein of bellen met Chintia 

van Unen, 06-40994481 

 

Schoolvoetbal meiden en jongens  groep 7/8 
 

Afgelopen woensdag 30 maart was het dan zo ver, het jaarlijkse 

schoolvoetbaltoernooi! Beide groepen 7 en groep 8 deden hieraan mee. We 

hadden er erg veel zin in! We hadden veel wedstrijden. Alle teams wonnen 

heel veel. We speelden goed samen. Dat komt waarschijnlijk omdat we op 

hockey, voetbal of andere teamsporten zitten. Helaas is maar 1 team door. 

Toch hebben we heel veel plezier gehad en kijken we uit naar volgend jaar! 

De finale van de jongens..... 
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De finale.. We moesten tegen de Zevensprong. We maakten ons klaar om het 

veld op te gaan. We waren allemaal mega zenuwachtig. Net zoals bij de 

meiden deden een paar jongens van groep 7 mee met groep 8. Ons team 

had aftrap, het duurde even voordat de Zevensprong het veld op kwam, en 

toen konden we beginnen! Een paar minuten gebeurde er weinig. Na een 

paar kansjes van beide kanten, braken we uit… De 3 aanvallers van ons 

gingen in de aanval tegen de verdedigers van de Zevensprong. De 

aanvallers van ons speelde in een razend tempo de verdedigers van de 

Zevensprong uit. Toen de spits en de rechts buiten van ons nog maar een 

verdediger voor hun hadden. Wilde de spits net de bal spelen toen er een 

verdediger tussen kwam. Hij had zo’n vaart dat hij de bal in zijn eigen goal 

tikte. DOELPUNT!! 1-0 voor ons. Toen de bal weer op de stip lag floot de 

scheidsrechter af. GEWONNEN! 

 

Groetjes, 

Leerlingen uit groep 7a, 7b en 8. 

 

  



 
 

Terug in de tijd… met groep 1/2C 

 

In groep 1/2c is er hard gewerkt binnen het thema ‘de kledingwinkel’. Nu 

maken we de overgang naar ‘kleding van vroeger’. Alle kleuters kwamen 

daarvoor bij elkaar. We hebben naar een sprookje geluisterd over een 

jonkvrouw. Ze wilde graag trouwen met ridder Koen. De koning vond dat 

ridder Koen een ridder van niks was. Hij had niet eens een harnas! Vroeger 

kocht je geen kleren in de winkel, maar maakten de mensen hun kleding zelf. 

De jonkvrouw wil een harnas voor ridder Koen laten maken, maar heeft daar 

veel gouden munten voor nodig. De jonkvrouw had nog veel lappen stof in 

haar torenkamer liggen. De kinderen hebben bedacht om hier zakdoeken 

van te maken voor alle mensen in het kasteel. Deze kan de jonkvrouw 

verkopen voor gouden munten! Maar hoe knip je nu een vierkant uit een lap 

stof? De kinderen van groep 2 wisten hier wel raad mee. Er kwamen veel 

goede ideeën uit de kinderen zelf!  

Met 4 kapla blokjes maak je een vierkant    Een vierkant doosje kun je ook  

overtrekken.  

Iza heeft een puzzelstukje gevonden.  Resa trekt een kralenplank om.   

  

  



 
 

Groep 8 op bezoek in Herinneringskamp Westerbork  
 

De afgelopen weken is groep 8 bezig met het thema over de Tweede Wereld 

Oorlog.  Afgelopen donderdag heeft groep 8 een bezoek gebracht aan het 

voormalig kamp Westerbork.  

Een gids heeft groep 8 verteld over de geschiedenis van Zwolle tijdens de 

Tweede Wereld Oorlog  en verhalen van kinderen die hebben vast gezeten in 

kamp Westerbork en wat zich hier heeft afgespeeld. De kinderen hebben 

geboeid geluisterd en zijn geraakt door alle verhalen. Met volle aandacht 

hebben de kinderen het museum ontdekt.  

Het voormalig kampterrein maakte indruk door de treinwagons, een 

nagemaakte barak en de spoorweg. Door de verhalen die de gids heeft 

verteld konden de kinderen zich iets voorstellen van hoe het geweest zou 

kunnen zijn. Door het stellen van veel kritische vragen hebben de kinderen 

veel geleerd van deze dag. De geleerde input kunnen de kinderen goed 

gebruiken voor de onderzoeksactiviteiten waar zij komende week mee bezig 

zullen gaan.  

 

 

 

  



 
 

Groep 5 bij PEC Zwolle – Willem II 

 

Heel groep 5 mocht de wedstrijd van PEC Zwolle tegen Willem II bezoeken. 

Ouders van deze groep hebben dat geregeld. Wat een sfeer! En natuurlijk 

heeft PEC gewonnen: 4-1! 
 

 

 

 
  
 


