Agenda
18 juni
19 juni
19 juni
20 juni
21 juni
21 juni
22 juni
25 juni
29 juni

Inloop groep 8
Inloop groep 5
Schoonmaakavond
Inloop groep 4
Inloop groep 6
Muziek uitvoering door groep 6 en 7 om 14 uur
Papa-doe-dag bij de kleuters: 11 uur - 12 uur
Juf Ilona jarig
Rapporten mee naar huis

Nieuws van directie
Formatie schooljaar 2018-2019
De formatie voor het aankomende schooljaar was zo goed als rond. Toch zijn er
onvoorziene veranderingen die ervoor zorgen dat er vacatures zijn. Er zijn twee
collega’s die voor de zomervakantie afscheid nemen van de Geert Groteschool,
namelijk Caren Rikkert en Joanne van der Veen. De Geert Groteschool gaat deze
leerkrachten erg missen, maar ik weet zeker dat de nieuwe teams waarin zij terecht
komen erg blij met hen zullen zijn.
WMK Vragenlijsten
We zijn erg blij met de reeds ingevulde WMK vragenlijsten. Het is voor ons als school
belangrijk om op de hoogte te zijn van de mening van ouders. Het systeem heeft een
fout gemaakt, waardoor de mailtjes niet op de juiste manier verzonden zijn en het
wachtwoord lastig te vinden is. Hieronder een voorbeeld waarbij de dikgedrukte
letters het juiste wachtwoord is:
Je gebruikersnaam is: R345
Je wachtwoord is: <span class="u-password">K4UQVjqp</span>

Avondvierdaagse
Ook dit jaar heeft de Geert Groteschool weer meegedaan aan de avondvierdaagse.
Het is altijd leuk om te zien hoeveel kinderen en ouders zich inzetten voor een
geslaagde wandelweek. Ik wil iedereen bedanken die een bijdrage heeft gehad in
welke vorm dan ook. Net zoals ieder jaar evalueren wij de avondvierdaagse, want op
deze manier blijven we zorgen voor een geslaagde week.
Brief gebruik beeldmateriaal en adresgegevens
Tot op heden maken wij geen gebruik meer van foto’s in de nieuwsbrief of op de
website. Dit heeft te maken met de nieuwe privacywet. Ik wil jullie eraan herinneren
dat het belangrijk is om het toestemmingsformulier door te nemen en te
ondertekenen. Pas als we van iedereen reactie hebben ontvangen kunnen wij weer
foto’s plaatsen in de nieuwsbrief of op de website. Het formulier mag u inleveren bij
mij of bij de leerkracht van uw kind. Dit formulier is op 30-05-2018 verstuurd door Dorien
Carlier.
Jaarplanning volgend schooljaar
De jaarplanning voor volgend schooljaar is bijna afgerond. Zie onderstaand overzicht.
Wat betreft de meivakantie: Op advies van de MR wordt donderdag met het team
besloten wat haalbaar is voor de school. De week van 29 april staat vast. De
mogelijkheid van een 2e week bestaat. We hopen binnen één week hier meer
duidelijkheid over te geven.
Vakantie 2018/2019
Herfstvakantie:
maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
Kerstvakantie:
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie: maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019
Goede vrijdag:
vrijdag 19 april 2019
e
2 Paasdag:
maandag 22 april 2019
Meivakantie:
maandag 29 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart:
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 209
Zomervakantie:
15 juli t/m 25 augustus 2019
Studiedagen 2018-2019:
Vrijdag
21 september 2018
Maandag 24 september 2018
Vrijdag
18 januari 2019
Maandag 1 juli 2019
Studiemiddagen 2018-2019:
Dinsdag 2 oktober zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur i.v.m. studiemiddag
Vrijdag 21 december zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur
Vrijdag 12 juli zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur (laatste schooldag)

Even dag zeggen…
Caren
Schooljaar 2017/2018, mijn 5e jaar op de Geert Groteschool. Ik ben bij
de kleuters gestart en inmiddels is dit mijn tweede jaar groep 3.
Twee weken geleden kreeg ik de kans om te solliciteren op een
Jenaplanschool. Jenaplan is een onderwijsvorm waar mijn hart naar
uitgaat. Op de Pabo heb ik hier mijn diploma voor gehaald.
Volgend schooljaar ben ik niet meer werkzaam op de Geert
Groteschool en ga ik werken op 't Hoge Land in Epe.
Met pijn in mijn hart neem ik afscheid aan het einde van dit
schooljaar. Ik kijk met ontzettend veel plezier terug op mijn tijd hier. Ik
heb me goed kunnen ontwikkelen en voel me gewaardeerd door de kinderen,
ouders en natuurlijk collega's. Gelukkig hebben we nog even, dus kan ik
langzaamaan afscheid nemen.
Ik wil iedereen dan ook heel erg bedanken voor de fijne tijd die ik hier heb gehad.
Joanne
Na 8,5 jaar werkzaam te zijn geweest op de Geert Groteschool neem
ik afscheid. Na de zomervakantie ga ik aan de slag als Docent
Rekenen/Begeleiding van studenten op Landstede in het
middelbaarberoepsonderwijs. Ik wil jullie als ouders bedanken voor
jullie waardering, vertrouwen betrokkenheid en gevoerde gesprekken
waarin de ontwikkeling van jullie kinderen centraal stond. Maar boven
alles wil ik jullie kinderen bedanken. Bedanken voor hun oprechtheid,
puurheid, onbevangenheid, humor, nieuwsgierigheid, betrokkenheid,
ontwikkeling en warmte. Wie weet….tot ziens?

Even voorstellen…
Mijn naam is Ineke ter Burg
Ik werk bij Sociaal Wijkteam Oost in Zwolle als medewerker Jeugd & Gezin. Vanuit die
functie zal ik op de Geert Grote School aanwezig zijn op de dinsdagochtend van
8.30-10.30.
U kunt als ouder(s)/ opvoeder(s) via de intern begeleider of
leerkracht bij mij terecht met vragen. Ik denk actief mee over allerlei
opvoedingskwesties op school en thuis.
Enkele voorbeelden van vragen waarbij de Jeugd en Gezinswerker
kan helpen: Vragen over de thuissituatie. (zoals praktische vragen,
verlies, scheiding, schulden, conflicten, gedragsproblemen etc.)
Diverse opgroei- en opvoedingsvragen (Geen vraag is te gek).
Consultatie, advies en verwijs mogelijkheden
De gesprekken zijn vertrouwelijk en er zijn geen kosten aan verbonden.
Neem gerust contact op om een afspraak te maken.
Ineke ter Burg
06-55433722 / i.ter.burg@swt.zwolle.nl
Het liefst werk ik op afspraak, zodat we ook rustig de tijd hebben.

Nieuw rapport
De afgelopen twee schooljaren is een groep leerkrachten druk
geweest om een nieuw rapport voor de Geert Groteschool te
ontwikkelen. We merkten dat het huidige rapport niet meer
aan onze wens voldoet en daarnaast zorgde het systeem
waarmee we de rapporten samenstelden regelmatig voor
veel problemen en dus extra werk voor leerkrachten. We zijn
inmiddels bezig met het bespreken van de indeling en lay-out
van het nieuwe rapport. In dit proces hebben wij o.a. de
ervaringen van leerkrachten, de inbreng van ouders, leerlingen en onze missie en visie
meegenomen. Dit heeft geleid tot een rapport wat volgens ons past bij de Geert
Groteschool en de toekomst. Wij werken er hard aan om ervoor te zorgen dat het
nieuwe rapport in schooljaar 2018-2019 gebruikt kan worden en houden u uiteraard
op de hoogte.

De Ouderraad
De Ouderraad heeft sinds de laatste jaarvergadering weer vers bloed gekregen en
een nieuwe bezielende voorzitter. Alle reden om ons nog even voor te stellen. De
Ouderraad bestaat momenteel uit Anne-Marie Smelt (voorzitter), André Pals
(penningmeester), Olga Menger (secretaris), Frank Hesselink, Inge Korfage, Nienke van
Gils en Martijn Veldklaver. Gezamenlijk proberen wij leuke klas overstijgende
activiteiten te organiseren of te coordineren voor de Geert Grote School. Ook
verleent de Ouderraad financiele ondersteuning voor klas overstijgende activiteiten.
Daarnaast tracht de Ouderraad zoveel mogelijk de mening van de ouders over te
brengen aan de directie. Hiervoor komen wij minimaal 1 keer per acht weken samen.
Het afgelopen jaar hebben wij een rol (danwel organisatie, coordinatie of financieel)
gehad bij: de organisatie van de verschillende feesten, de kerstmarkt, de
carnavalsoptocht, het Jubileumfeest, het ouderfeest in het PEC stadion.
Heb je vragen aan de ouderraad of heb je nieuwe ideeën of vindt je dat er nog wel
het een en ander te verbeteren valt? Schiet dan een van de Ouderraad leden aan
op het schoolplein. De komende tijd zullen zij zich een voor een voorstellen in de
nieuwsbrief.
In december 2018 zullen Frank Hesselink en Olga Menger de OR verlaten. Hun termijn
zit erop. Wij zoeken daarom ook nieuwe OR leden. Dus vindt je het leuk om met een
groep enthousiaste ouders na te denken over de organisatie van activiteiten, zelf
activiteiten te organiseren voor de kinderen en hier samen met de school over te
sparren? Stuur dan een berichtje via OR.geertgrote@catent.nl of neem contact op
met Olga Menger (06-1234 4782).

Schoolkorfbal bij Oranje Zwart een groot succes!
Woensdag 23 mei, het was warm op ons sportpark de
Marslanden. Dat weerhield de ruim 500 fanatieke
basisschoolkinderen uit Zwolle er niet van om tot het gaatje te
gaan. Bloedfanatiek werd er gestreden om de eerste plek.
Het was prachtig om te zien.
Wij willen alle kinderen, ouders en docenten heel hartelijk
bedanken voor het succesvol laten verlopen van het
schoolkorfbaltoernooi.
Vond jij het schoolkorfbaltoernooi nou ook zo leuk en wil je wel eens vaker korfballen?
Dat kan! Op 14 en 19 juni ben je van harte welkom bij de speciale clinics van 18:0019:00 uur. Kun je niet of heb je vragen? Mail naar communicatie@oranje-zwart.nl.

Nieuws groep 4B
Over de avond4daagse
van groep 4b. het is leuk.
de langste route was 5,8 km.
en de kortste was 3,8 km.
En dit was het eind.
Sanne en Tijn.
Verassing party voor juf Eline
Van groep 4b het was leuk
En we hadden ballonnen en slingers,
En ook cake en hoedjes.
Het eind.
Liz en Take.

Summer camp Zwolle
Deze zomer organiseren we het Summer Camp in Zwolle.
Summer Camp is een week geheel in het Engels voor basisschool kinderen.
Deze vindt plaats in de eerste week van de zomervakantie. Het Summer Camp
omvat: Sport, spel, zingen , dansen, creativiteit en ook les, alles geheel in het
Engels. De ervaring is dat als kinderen op een ontspannen en leuke manier met
een taal bezig zijn, zij deze taal extra goed opnemen. Het Summer Camp is de
unieke mogelijkheid voor uw kind om haar of zijn Engels in deze week te
verbeteren. Het Summer Camp begint dagelijks om 9:00 en duurt tot 16:00,
indien wenselijk van 8:00 tot 17:00. Meer informatie: www.summercamp.nl

