
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

10 mei Inloopochtend groep 8  

11 mei Inloopochtend groep 4  

12 mei Inloopochtend groep 5  

18 mei Schoolreisje 

 

22mei t/m 2 juni Cito toetsweek 

24 mei Mama verwendag kleuters 

25 / 26 mei Hemelvaart: vrij 

30 mei Kluscommissie 

30 mei MZR 

31 mei Schoolkorfbal groep 3/4 

31 mei Rondleiding nieuwe ouders 

2 juni Sponsorloop groep 5 t/m 8 

  

Nieuws van de directie 

Vandaag vind ik het heel moeilijk om een start aan de nieuwsbrief te maken. 

Het overlijden van Ria van Hulzen, de vrouw van onze collega Herman is bij 

mij hard aangekomen. Ria was een geweldige collega-directeur, die op de 

Polhaar de academische school uitstekend heeft neergezet en later bij het 

Facet verder is gegaan als directeur.  

 

Toen ik op de Geert Groteschool begonnen ben, was ik altijd bij haar welkom 

met al mijn vragen “hoe doen we dit bij stichting Catent?”. Ik zal haar zeker 

missen. Ze was altijd duidelijk, inspirerend en aanmoedigend. Nu willen we 

vanuit school daar waar het nodig is, er voor meester Herman zijn. Graag 

willen we hem nu en in de komende periode blijven steunen. 

 



 
 

Sinds de laatste nieuwsbrief begin april, zijn er veel dingen op school 

gebeurd. De dagen gaan snel voorbij met rijke en betekenisvolle activiteiten 

op de Geert Groteschool. Het verkeerexamen in groep 7 en de IEP toets in 

groep 8 zijn achter de rug, de brandoefening, het definitieve rapport van de 

inspectiebezoek is vandaag binnen gekomen (in de bijlage kunnen jullie het 

vinden), studiedagen met het team, bezoek van de leerlingen uit Brugge, de 

Koningspelen, veel verjaardagen van leerlingen zijn in de groepen gevierd, 

extra overlegmomenten over het 50e jubileum van de Geert Groteschool… 

en dat alles in een maand. Ik zoom in op enkele punten:  

 

Studiedagen 

Op 10 april en op 5 mei heeft het team studiedagen gehad. Jullie hebben 

opvang voor de kinderen moeten regelen en dat is niet altijd makkelijk. Het is 

wel de moeite waard en wordt door het team gewaardeerd. Deze dagen 

zijn altijd heel belangrijk om onze onderwijskwaliteit op pijl te houden en ons 

te blijven ontwikkelen.  

 Op 10 april hebben we twee grote thema’s behandeld. “Werkdruk & 

Stress. Stil staan om verder te komen” onder begeleiding van Gerda 

Boschman en “De zorg en het zorgproces op de Geert Groteschool”  

We hebben dit op een “Lean manier” aangepakt onder begeleiden 

van Alex van der Vosse. Dit waren twee van de knelpunten die het 

team aangaf in de vragenlijst van afgelopen december. 

 Op 5 mei hebben we een KIVA training dag. Verder in de nieuwsbrief 

kunnen jullie meer over KIVA lezen.   

 

Brugge 

Op 19, 20 en 21 april hebben we het bezoek van de leerlingen van Brugge 

gehad. Wat een onvergetelijk uitwisseling voor alle leerlingen! Ze hebben 

fantastische dagen gehad. Al vele jaren hebben we contact met een school 

in Brugge: de Immaculataschool. In de eerste instantie was het de bedoeling 

dat met name op het gebied van ICT onderwijs een samenwerking tot stand 

zou komen. De samenwerking is inmiddels veel intensiever geworden. Sinds 

1999 heeft er een uitwisseling van kinderen en leerkrachten plaats gevonden. 

Kinderen uit groep 7 van de Geert Groteschool gaan op bezoek in Brugge bij 

kinderen uit het zesde leerjaar (groep 8). In datzelfde schooljaar komen de 

kinderen uit Brugge bij ons op bezoek. Behalve dat er kinderen over en weer 

bij elkaar op bezoek gaan doen de leerkrachten dat ook. We kijken bij elkaar 

in de keuken en wisselen ideeën en gegevens uit. Door de contacten met de 

partnerschool proberen wij een stukje internationalisering in ons onderwijs te 

bevorderen. Dit in het kader van de Europese eenwording.  

 

Koningsspelen   

Op vrijdag 21 april zijn er de Koningsspelen op onze school. We hebben heel 

leuke en gezellige programma’s gehad voor alle groepen. Er hebben binnen 



 
 

en buiten de school veel verschillende activiteiten plaats gevonden. Groep 8 

is paard gaan rijden, groep 5 en 6 zijn naar de Marslanden geweest en de 

leerlingen van het onderbouw hebben op het schoolplein genoten van 

sportieve activiteiten. Bedankt aan alle ouders die ermee geholpen hebben.  

Zonder jullie was dit niet mogelijk! 

 
 

Brandoefening 

Op woensdag 3 mei heeft de school meegedaan aan een brandoefening. 

Deze oefening was bij de kinderen en leerkrachten van tevoren 

aangekondigd. Iedereen was op tijd de school uit. De oefening ging bijna 

vlekkeloos. Het brandalarm wilde na de oefening niet direct uit. Voor de 

kinderen een feest om langer buiten te mogen spelen. De volgende keer zal 

de oefening niet van tevoren aangekondigd worden.  

 

Administratie 

Veranderingen in adres, huisarts, 

(nood)telefoonnummers, medische e/o 

allergie-informatie maar ook veranderingen in 

de huwelijkse staat, ontvangen wij graag z.s.m. 

zodat wij onze leerlingenadministratie zo 

actueel mogelijk kunnen houden. Graag 

ontvangen wij uw mutaties via 

administratie@geertgroteschool.nl Wilt u er aan 

denken om duidelijk de naam van uw 

kind(eren) te vermelden? Bij voorbaat hartelijk 

dank.  

mailto:administratie@geertgroteschool.nl


 
 

Agenda 

Soms merken we op dat ouders niet op de hoogte zijn van belangrijke data 

op school (zoals een mama verwen-dag of de papa doe-dag bij kleuters) We 

willen u erop wijzen dat u dit altijd kunt vinden website van school. Daar staat 

een agenda met alle belangrijke data tot het einde van het schooljaar.   

Wij gaan van start met KiVa!  

KiVa is een schoolbreed programma dat zich richt op 

positieve groepsvorming en het versterken van de sociale 

veiligheid op onze school. KiVa stimuleert de sociale 

vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van 

kinderen. Daarmee wordt de sociale veiligheid op school 

versterkt en worden groepsproblemen zoals pesten effectief 

tegengegaan. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel en dus niet 

op specifieke individuen. Met ingang van 1 september 2017 gaan wij in alle 

groepen met het KiVa programma aan de slag. 

KiVa is goedgekeurd door het NJi. Het meetinstrument van KiVa, de KiVa-

monitor, voldoet aan de eisen die volgen uit de wet sociale veiligheid op 

school. Bovendien is KiVa het eerste en enige programma voor basisscholen 

waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit wetenschappelijk 

onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat KiVa: 

 Het school- en leerklimaat sterk verbetert; 

 De leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;  

 Het welbevinden van de leerlingen verhoogt; 

 Effectief is in het tegengaan van pesten (preventief) en het oplossen 

daarvan (curatief); 

 Depressieve gevoelens bij leerlingen voorkomt en vermindert; 

 Leerkrachten vaardigheden aanleert om groepsproblemen te 

voorkomen en te verhelpen. 

 

Het KiVa programma werkt met name preventief aan positieve 

groepsvorming en sociale vaardigheden. Concreet betekent dit dat we op 

school gaan werken vanuit tien thema’s waar wekelijks lessen uit worden 

gegeven binnen de groep van uw kind(eren). Onderwerpen die tijdens deze 

thema’s besproken worden zijn onder andere respect, communicatie en 

verschillende rollen binnen de groep. Thuis en op school kunnen leerlingen de 

geleerde vaardigheden oefenen met een spel. Verder vullen de leerlingen 

van onze school twee keer per jaar een vragenlijst in over hun welbevinden 

en de sociale relaties binnen de groep. Leerkrachten krijgen hiervan een 

https://www.kivaschool.nl/het-nji-over-kiva
https://www.kivaschool.nl/de-resultaten-van-kiva
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGvYzvuOLTAhUQJ1AKHfWQD-gQjRwIBw&url=http://www.escalae.org/en/kiva-anti-bullying-program/&psig=AFQjCNH23k7c-xqygW4Y20mmMsVcB826XQ&ust=1494406685267100


 
 

rapport zodat we nog beter kunnen inspelen op de groep en ervoor kunnen 

zorgen dat iedereen een fijne schooltijd heeft. Mochten zich toch problemen 

voor doen dan kent KiVa de steungroepaanpak. Hierbij wordt een groepje 

leerlingen gevraagd om een leerling in de klas te helpen die niet met plezier 

naar school gaat. Iedere leerling in de steungroep gaat iets concreets doen 

om hem/haar te helpen.  

De Geert Groteschool houdt u op de hoogte van het KiVa-thema dat aan de 

orde is in de klas via de nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief vindt u naast het 

onderwerp van het thema en de regel die hierbij hoort ook praktische tips 

voor dingen die u thuis kunt doen. Samen maken we er een fijne school van!  

Mocht u als ouder op de hoogte willen blijven van het KiVa-programma en 

ontwikkelingen met betrekking tot groepsvorming en sociale veiligheid dan 

kunt u zich HIER inschrijven voor de oudernieuwsbrief van KiVa. 

 

50 jarig bestaan Geert Groteschool 

In het kader van de festiviteiten rond het 50-jarig 

bestaan van de Geert Groteschool vindt op ZATERDAG 

14 OKTOBER 2017 een reünie plaats voor (oud-) 

leerkrachten en oud-leerlingen van de school.  

Van 17.00 uur tot 19.00 uur kunnen oud-leerkrachten en 

oud-leerlingen de school bezoeken en daar allerlei foto’s,  

boekjes, e.d. bezichtigen waarbij zij herinneringen kunnen ophalen en 

uitwisselen onder het genot van koffie/thee en cake. 

Vanaf 20.30 uur vindt de reünie plaats in zalencentrum/restaurant Urbana, 

Wipstrikkeralle 213, Zwolle. Indien reünisten dit wensen kunnen zij daar vanaf 

19.00 uur een reünie-menu gebruiken tegen een gereduceerde prijs. Dit is 

voor eigen rekening en moet dan worden verrekend met het restaurant. 

Aanmelding en betaling dient te geschieden vóór 1 juli 2017. De 

deelnameprijs is € 6,00 voor oud-leerlingen t/m 16 jaar en €12,50 vanaf 17 jaar 

voor oud-leerlingen en (oud-) leerkrachten. Dit bedrag moet overgemaakt 

worden op bankrekeningnummer NL15 RABO 016746051 t.n.v. katholieke 

oudervereniging Geert Groteschool o.v.v. reünie Geert Groteschool. Tevens 

moeten zij dan hun mailadres vermelden en aangeven of zij gebruik willen 

maken van het reünie-menu. 

De reüniecommissie probeert op allerlei manieren ( facebook “50-jarig 

jubileum Geert Groteschool”, per post, posters e.d.) zo veel mogelijk mensen 

http://eepurl.com/bH8gIP
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjeo_-GueLTAhXMUlAKHSarB1UQjRwIBw&url=http://www.ijsclub-haamstede-burgh.nl/jubileum.html&psig=AFQjCNExhwnDY89Cb4bdaOg2JRrx6ML0ng&ust=1494406733646769


 
 

te benaderen. Toch willen wij u ook verzoeken oud-leerlingen die u kent te 

benaderen zodat wij heel veel mensen bereiken. Hartelijk dank voor uw 

medewerking. 

Reüniecommissie 50 jarig jubileum Geert Groteschool. 

 

Uitwisseling met Brugge 

Van woensdag 19 april t/m 21 april zijn onze Brugse vrienden op bezoek 

geweest in Zwolle! 

Woensdag gingen we met de trein naar Amsterdam, waar we het 

Scheepvaartmuseum en NEMO bezochten. In het Scheepvaartmuseum 

hebben we veel geleerd over de Gouden Eeuw en de VOC. Wisten jullie dat 

veel uitdrukkingen uit de scheepvaart komen? ‘Op de valreep’ bijvoorbeeld! 

De valreep is een soort houten laddertje aan de zijkant van een schip, zodat 

scheepslui nog gauw van de wal op de valreep konden klimmen en mee 

konden varen met het schip. In NEMO konden we samen veel verschillende 

proefjes uitvoeren, maar ook dingen ontdekken. Een zeepbel om jezelf heen 

maken, een kettingreactie veroorzaken, enz. 

Donderdag gingen we lessen volgen op school, spelletjes spelen en we 

gingen een speurtocht door de stad doen. Daarbij moesten we allemaal 

vragen beantwoorden over Zwolle en Zwolse gebouwen. Daarna gingen we 

zwemmen in de Vrolijkheid en na het zwemmen was het tijd voor het 

avondeten. We gingen barbecueën en er waren lekkere frietjes!’s Avonds 

deden we een talentenshow. Veel kinderen deden een dans of playbackten 

een liedje. Het was ontzettend gezellig! 

Vrijdag was alweer de laatste dag en toen gingen we naar het Kröller Müller 

museum. Daar moesten we een aantal opdrachten uitvoeren omtrent 

kunstenaars en hun werk. Vervolgens hebben we gepicknickt op het veld, 

even gespeeld en zijn we daarna op de fiets geklommen. We hebben een 

fietstocht van 10 kilometer gemaakt over de Hoge Veluwe! Helaas was het 

daarna tijd voor het afscheid… We hebben ontzettend gezellige dagen 

gehad met elkaar en we houden contact!! 

Meer foto’s zien? Kijk dan even op onze website of in de beeldgalerij op de 

website van de Immaculata: www.basisschoolimmaculata.be  

http://www.basisschoolimmaculata.be/


 
 

Groetjes van groep 7! 

 

 


