
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
22 mei t/m 2 juni Cito toetsweek 

24 mei Mama verwendag kleuters 

25 / 26 mei Hemelvaart: vrij 

30 mei Kluscommissie 

30 mei Overleg OR jubileum 

31 mei Schoolkorfbal groep 3/4 

31 mei Rondleiding nieuwe ouders 

1 juni MZR 

1 juni Inloopochtend groep 8 

2 juni Sponsorloop groep 5 t/m 8 

2 juni Inloopochtend groep 7 

5 t/m 11 juni Pinkstervakantie 

12 juni Rondleiding nieuwe ouders 

12 juni Inloopochtend groep 4 

13 juni Inloopochtend groep 5 

14 juni  Inloopochtend groep 6 

12 t/m 16 juni Avondvierdaagse 

23 juni Papa-doe-dag 

 

Nieuws van de directie 
Afgelopen donderdag 18 mei hebben we ons schoolreisje gehad. Dit jaar was het anders dan 

anders. We hebben de traditie vanwege het weer doorbroken en zijn niet naar het bos in 

Ommen gegaan. Zonder te vergelijken omdat het niet te vergelijken is, kunnen we wel 

zeggen dat alle kinderen een fijne dag hebben gehad. Ook de kleuters hebben op school 

genoten. Ze waren blij en helemaal moe aan het einde van de dag.  



 
 

 

Ik wil alle ouders bedanken die met een grote flexibiliteit alle activiteiten aan de nieuwe 

ruimte aangepast hebben en snel de springkussens  geregeld hebben. Ook zijn we dankbaar 

naar de ouders die de leerlingen in het Openluchtmuseum begeleid hebben. Voor volgende 

jaren zullen we altijd een plan B voorbereiden voor het geval dat het weer ons verhinderd 

naar het bos te gaan.  

Verder in deze nieuwsbrief kunnen jullie foto’s zien.   

 

Beetje bij beetje komen we aan het einde van het schooljaar. Nog 8 weken om alles goed af 

te ronden.  

Deze week begint de citotoets week. Voor de leerlingen en voor de leerkrachten dagen die 

extra inzet van hun vragen.   

 

Eindtoets groep 8 

De week voor de meivakantie hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. 

Sinds vorig jaar gebruiken we de IEP Eindtoets. Deze toets sluit op veel gebieden beter aan 

bij de kinderen. Daarnaast kijkt deze toets veel breder naar de kwaliteiten van de kinderen. 

Natuurlijk zijn taal en rekenen belangrijke onderdelen van de toets, maar er wordt ook 

gekeken naar bijvoorbeeld de creativiteit en de leerling-kenmerken.  

Afgelopen week zijn de uitslagen bekend geworden en deze wil ik graag met jullie delen. De 

resultaten zijn heel goed. We zijn op alle vakken boven het landelijk gemiddelde 

uitgekomen!  

Ik ben trots op onze leerlingen en op hun juffen Melanie, Joanne en Rianne. 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. 

 

Aanpassingen in de agenda: studiedag op 28 juni 2017 vervalt 

Vanwege het dataverlies in het begin van het schooljaar hebben we een extra studiedag op 

14 oktober gehad. We hadden op dat moment meer tijd nodig. Toen hebben we jullie ook  in 

de nieuwsbrief doorgegeven dat de studiedag op woensdag 28 juni zou vervallen. De 

leerlingen zullen wel school hebben. We zullen er een fijne dag  van maken. 

Voor de nieuwe ouders is het goed om te weten dat er geen studiedag is op woensdag  28 

juni ondanks vermelding  in de schoolgids. 

 

  



 
 

 

Verjaardagen van de leerkrachten  

Zoals ook vermeld in de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar, willen we dit jaar de 

verjaardagen van de leerkrachten op een andere manier vieren. In de agenda van de site 

staan de verjaardagen van alle leerkrachten vermeld. We hebben toch een dag gekozen om 

de verjaardag van alle leerkrachten tegelijkertijd te vieren. Zo is de hele school in een 

feestelijke sfeer en kunnen alle kinderen de juffen en meesters op het schoolplein feliciteren 

als ze dat leuk vinden. De gekozen datum is 28 juni. 
 

 

 

Leuke en fijne leerlingen gezocht! 

Zoals eerder vermeld in nieuwsbrief 13 zijn we vóór 1 oktober 2017 nog op zoek naar leuke 

leerlingen! Op maandag hebben we de maandelijkse rondleiding voor de toekomstige 

ouders gehad. Er zijn 6 echtparen gekomen. Ze zijn enthousiast over de Geert Groteschool. 

Op woensdag 31 mei en op maandag 12 juni hebben we weer een rondleiding. 

Sinds vorige maand zijn er al 3 nieuwe kleuters aangemeld vóór 1 oktober 2017. Wij zijn er  

heel blij mee en we gaan nu nog  op zoek naar de andere 12 

leuke leerlingen.  

Graag wil ik jullie blijven betrekken in het zoeken van nieuwe 

leerlingen of in het uitnodigen van ouders voor de 

rondleidingen. We gaan de goede kant op, maar we hebben 

ons doel nog niet bereikt. 

Wie helpt er om pr te doen? De beste resultaten komen via 

mond op mondreclame en dat kan iedereen.  

 

Formatieplan 2017-2018 

Het zou heel mooi zijn als er kinderen die nu in groep 2 zitten, naar Zwolle verhuizen en voor 

onze school kiezen. Het is de enige mogelijkheid om de huidige groep 2 te laten groeien om 

twee groepen 3 te kunnen maken. Zoals het tot nu toe de stand van zaken is, hebben we in 

het volgende schooljaar één groep 3. In de formatie heb ik rekening gehouden met deze 

situatie.   



 
 

Begin juni verwacht ik de formatie voor het komende schooljaar bekend te maken. 

Mocht het niet lukken op de gestelde datum, dan zal ik jullie dat uitleggen en vertellen 

wanneer jullie het dan wel kunnen verwachten. 

 

Geert Groteschool: een lokaal extra 

Het is ons weer gelukt om een extra “semipermanente lokaal” 

te krijgen. Het is heel fijn dat de gemeente ziet dat het 

noodzakelijk is om genoeg plek te hebben op de Geert 

Groteschool om hier onder een dak aan alle kinderen goede 

onderwijs te bidden.  

Deze zomer gaan we aan de slag met de uitbreiding zodra de 

tijdpad afgerond is zal ik jullie informeren. Nu zitten we nog in 

de voorbereidingsfase.  

 

Vakantierooster 2017-2018 

Onderstaand treffen jullie alvast een overzicht van de geplande vakantieweken voor het 

volgende schooljaar. Daarnaast komen er nog een aantal vrije dagen en middagen. Deze  

kunnen we nog niet definitief melden. De vakantieweken zijn echter definitief. Noteer het 

alvast in uw agenda! 

 

 Schoolvakanties 2017-2018  

Herfstvakantie:     23 oktober 2017 t/m 27 oktober 2017 

Kerstvakantie:     25 december 2017 t/m 5 januari 2018 

Voorjaarsvakantie:    26 februari 2018 t/m 2 maart 2018 

Goede Vrijdag / Pasen:    30 maart + 2 april 2018 

Koningsdag:      27 april 2018 

Meivakantie incl. Hemelvaart + extra dag  30 april 2018 t/m 11 mei 2018 

Pinksteren:     21 mei 2018 

Zomervakantie:    23 juli t/m 31 augustus 2018 

 

 Vrije middagen 2017-2018  

Vrijdag vóór de kerstvakantie:  22 december vanaf 12.15 uur 

Vrijdag vóór de zomervakantie:   20 juli vanaf 12.15 uur 

 

 Studiedagen 2017-2018  

Over de studiedagen informeren wij jullie in het volgende nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Inloopochtend  

Dit jaar zijn we laat met het aanpassen van de inloopochtenden. De dagen van de 

inloopochtenden van groep 4 t/m 8 worden aangepast. Dit om ouders die werken ook de 

kans te geven op een andere dag te komen kijken in de klas. Ook is er gewisseld van dag met 

klassen waar twee leerkrachten voor de groep staan. De duo partner zal de komende 

periode de inloopochtend leiden.  

 

Eerste*  

maandag  

van de 

maand 

Eerste*  

dinsdag  van 

de maand 

Eerste* 

woensdag  

van de 

maand 

Eerste* 

donderdag  

van de 

maand 

Eerste*  

vrijdag  van 

de maand 

Groep 

4 

Groep   

5a en 5b 

Groep   

6a en 6b 

Groep   

8a en 8b 

Groep  

 7 

 
Eerste* = eerste schooldag 
 

Sponsorloop vrijdag 2 juni 
Op vrijdag 2 juni is er een sponsorloop voor de groepen 5 t/m 8. De opbrengst is voor Hospice Zwolle.  
 

Starttijd 

08:30  Alle klassen verzamelen op het schoolplein. Lydia heet 
iedereen welkom en bedankt voor inzet. (Kiki en Linn) 

 Alle groepen doen een gezamenlijke warming-up onder 
begeleiding van leerlingen LR 

08:50 Groep 7 (20 min.) Lopen Groep 1 en 2  (aanmoedigen) 

09:15 Groep 8 (20 min.) Groep 3 

13:30 Groep 5(20 min.) Groep 4 

14:00  Groep 6 (20 min.) Groep 4 

 
Kom allen aanmoedigen!  
 

Fietsen in fietsenhok 
Na schooltijd blijven er nog wel eens fietsen in het fietsenhok 
achter. We merken dat deze fietsen regelmatig vernield 
worden. Ontzettend zonde. Probeer de fiets altijd mee naar 
huis te nemen.    



 
 

Schoolreisje 
Afgelopen donderdag konden we wegens de weersomstandigheden niet op schoolreisje zoals andere 
jaren. Ondanks de eerste teleurstelling hebben we er met elkaar toch weer een top dag van kunnen 
maken. De kinderen van groep 3 t/m 6 zijn naar het Openluchtmuseum in Arnhem geweest. Voor de 
kleuters stond het thema in het teken van ‘helpende helden’. Ouders waren verkleed als 
brandweerman, zuster of politie. Voor de kinderen was het heel bijzonder om door de hele school 
spelletjes te mogen spelen. Zelfs boven in de school, waar veel kinderen nog nooit geweest waren. 
Gelukkig werd het op het einde van de dag droger, waardoor de kinderen na een goochelshow ook 
nog even op het springkussen gespeeld hebben. Veel dank aan alle ouders die geholpen hebben bij 
de eetgroep, het opzetten van activiteiten, het begeleiden van een groepje en het maken van foto’s. 
Dankzij jullie hebben de kinderen een hele fijne dag gehad! De foto’s zullen binnenkort op de website 
verschijnen 

 

 
Om 9.00 uur vertrokken de groepen 3 t/m 6 met de bus naar het Openluchtmuseum in Arnhem. Bij 
aankomst hebben we eerst een krentenbol en wat drinken gehad. De groepjes werden bij elkaar 
gezocht en met een speurtocht in de aanslag gingen we naar binnen. 
Begin van de middag hebben we patat gegeten en wat gedronken. Om 13.30 uur vertrokken we weer 
richting Zwolle. 
Al met al was het een geslaagd schoolreisje. 

 



 
 

Zomers weer  

De weersverwachting ziet er voor de komende tijd goed uit. Heel fijn natuurlijk. De kleuters spelen 

lekker veel buiten. We willen ouders nadrukkelijk vragen om hun zoon of dochter voor schooltijd 

goed in te smeren! Extra zonnebrand kunt u in de rugzak van de kinderen meegeven. De kinderen 

kunnen zich dan na de lunch zelf insmeren voordat we ’s middags weer naar buiten gaan. 


