
 
 

 

Agenda 
 
16 mei    2e Pinksterdag: vrij 

17 mei    Studiedag: kinderen vrij 

20 mei    Vioolconcert 

31 mei                                   Kinderkoor uit Uganda  

  1 juni                                    Inloopochtend groep 4  

  2 juni                                    Inloopochtend groep 8 

  3 juni                                    Inloopochtend groep 5  

  6 juni                                    Inloopochtend groep 7  

 6  juni                                   Rondleiding voor toekomstige ouders 

6-8 juni                                   Avond4daagse 

  7 juni                                    Inloopochtend groep 6 

  8 juni                                   Kinderwijkplatform 

13 juni    Start Cito-toetsweek 

13 juni    Klusavond 

16 juni    Schoolreis voor groep 1 t/m 6 

22 juni    Extra rondleiding voor toekomstige ouders 

24 juni    Papa-doe-dag voor groep 1/2  

 

 

Nieuws vanuit directie 

Als ik in de auto terug naar huis zit, en ik terugblik op mijn dag (onze dag op de 

Geert Groteschool), moet ik me nog steeds verbazen over hoeveel dingen we op 

een dag meemaken. Veel dingen die gepland waren en veel dingen die 

onverwachts verschenen. Ik zeg heel vaak tegen mijzelf: vandaag is iedereen 

(leerlingen en leerkrachten) blij op school geweest. Dit besef ik heel sterk als ik vanuit 

mijn raam naar het schoolplein kijk of de dagen van de rondleiding met de 

toekomstige ouders. Dan kom ik langs alle groepen en zie alle kinderen, en natuurlijk 

-zoals de nieuwe ouders- kijk ik ook naar de gezichten van de kinderen en van de 

leerkrachten. 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!  



 
 

 

Het is nog niet 1 oktober 2016. maar ik verheug me om met jullie te delen dat we 

groeien. Tot nu toe zullen 4 leerlingen van onze school in augustus verhuizen. We  

zullen ook veel nieuwe leerlingen na de zomer  hebben.  Op 1 oktober 2016 zullen 

we 15 leerlingen meer hebben dan op 1 oktober 2015. We hebben ons doel nog niet 

helemaal bereikt, maar bijna. We hebben nog 4 maanden om te blijven groeien en 

dat is mooi.   

Het is nu wel duidelijk met hoeveel groepen we het nieuwe schooljaar starten. We 

zullen geen combinatie groepen hoeven maken, we zullen ook niet groepen 

hoeven toe te voegen en we zullen twee groepen 3 hebben. Na de zomer starten 

we met twee kleutergroepen en in januari zal de derde groep, een instroomgroep, 

beginnen. Het kan nog gebeuren dat we eerder met de instroomgroep moeten 

beginnen, maar dat is alleen maar fijn. 

 

Formatieplan  

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.  

 

Nieuwe site 

Hebben jullie al tijd gehad om de nieuwe site te bekijken?  

www.geertgroteschool.nl  

Ik raad het jullie aan. Het is heel mooi geworden. Hier kunnen jullie veel foto’s zien en 

ook de foto’s van de laatste activiteiten sinds de laatste nieuwsbrief: koningsspelen, 

uitwisseling met de leerlingen van Brugge, “mama verwen dag” bij de kleuters. 

Tevens is er een officiële Faebookpagina van onze school. 

En gelijk aan onze site, is de lay-out van de nieuwsbrief ook aangepast.  

 

Nieuwe leden Medezeggenschapsraad 

In één van de vorige nieuwsbrieven hebben we 

aangegeven op zoek te zijn naar nieuwe leden voor de 

MR.  

Binnen de aangegeven termijn hebben zich drie ouders 

opgegeven: 

- Kalijn van der Kolk (moeder van Berber uit groep 

1A) 

- Kirsten de Kok (moeder van Lars uit groep 1B) 

- Tibor Elferink (vader van Lonne uit groep 1B en 

Mette uit groep 3) 

Deze drie ouders zullen na de zomervakantie zitting nemen in de MR. Welkom! 

In de volgende nieuwsbrief stellen zij zich aan u voor. 

  

http://www.geertgroteschool.nl/
http://www.google.nl/url?url=http://www.skpo-korenaar.nl/algemeen/medezeggenschapsraad&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiKrcSmpd_MAhWrKMAKHW5JBy0QwW4IFjAA&usg=AFQjCNGqa8ysy4NfFkVwNmR9fYWMFPTxcA


 
 

Nieuws uit groep 7b 

Momenteel zijn wij erg druk bezig met het 

maken van de entreetoets. We moeten in 

totaal 13 onderdelen maken. Met onder 

andere de uitslag van de entreetoets, kan 

juf ons alvast een eerste advies geven voor 

het VO! Dat vinden we heel spannend! 

Het maken van de toetsen vinden we niet 

erg. We maken ’s ochtends de toetsen en ’s 

middags werken we aan onze 

handvaardigheid opdracht of we spelen 

buiten een spel.  

Een aantal weken geleden hadden 

we Brugge op bezoek en een week 

later hadden we de Koningsspelen. 

We hebben erg leuke weken gehad! 

We houden van sporten, gezelligheid 

en met elkaar leuke activiteiten doen. 

Wij gingen met de Koningsspelen 

golfen! Dat was nieuw voor ons, maar 

wel erg leuk om een keer gedaan te 

hebben. 

Ook zijn we bezig geweest met een nieuwe 

handvaardigheid lessenserie. We maken 

vrolijke koeienkoppen! We hebben eerst 

geleerd hoe we de kop van de koe 

moesten schetsen. We hebben gekeken 

naar de vormen en de details. Toen gingen 

we schilderen. Vlekken, vrolijke kleuren en 

verfspetters waren toegestaan. Het 

eindresultaat is erg mooi geworden. We zijn 

er trots op!  

 



 
 

Mama-verwen-dag 
 

Afgelopen vrijdag hebben de kleuters hun moeder verwend voor moederdag. Wat 

was er veel te doen: lekker make-uppen, rugmassages, nagels lakken, yoga, 

mandela’s kleuren en gezelschapsspelletjes. 

Op naar de vader-verwen-dag!  

  



 
 

Vioolconcert op vrijdag 20 mei   

Door Adriaan Stoet en Lonne Pondman 

 

Aansluitend 3 weken in mei en juni gratis vioolles 

na schooltijd! 

 

Vrijdag 20 mei is er een heel bijzonder concert op 

basisschool de geert Groteschool. Violist Adriaan 

Stoet geeft dan samen met Lonne Pondman een 

vioolconcert voor alle leerlingen van de Geert 

Groteschool. Zij gaan van alles vertellen over de 

viool en natuurlijk laten horen hoe ontzettend mooi 

een viool klinkt.  

Allerlei liedjes komen voorbij van Vader Jakob tot 

Shindler's List maar ook Mieke heeft een Lammetje 

of  Pirates of the Carribean. De leerlingen zelf 

worden er op een heel speelse wijze bij betrokken 

en kunnen zelf ook de viool van dichtbij bekijken of 

zelfs er op proberen te spelen. 

 

Dit alles vormt de opmaat voor 3 weken gratis vioolles op de Geert Groteschool. 

Op drie vrijdagen nl. 27 mei, 3 juni en 10 juni geeft de Zwolse Vioolschool aansluitend 

aan schooltijd vioolles aan kleine groepjes van 6 of 7 kinderen. De leerlingen krijgen 

dan gedurende 3 weken op vrijdag een half uur vioolles. Aan het eind van de derde 

les krijgen de leerlingen een diploma en geven een concertje voor de ouders! 

 

De lessen op deze vrijdagen zijn van 14.45 tot 15.15 / 15.15 tot 15.45 / 15.45 tot 16.15 

Iedere leerling vanaf 6 jaar kan zich opgeven voor deze lessen. De Zwolse 

Vioolschool zorgt voor violen en ander lesmateriaal. Het aanmelden voor de lessen 

kan via het aanmeldingsformulier dat bij de volgende nieuwsbrief wordt bijgesloten. 

Ook kun je je aanmelden bij de juf of meester van de groep. 

 

20 mei:  vioolconcert en introductie vioolles tijdens vrijdagochtend 

27 mei/3+10 juni gedurende 3 weken vrijdags vioolles op de Geert Groteschool 

 

tijdstip:  na schooltijd om 14.45 uur, om  15.15 en om 15.45 

aanmelden:  info@zwolsevioolschool.nl 

   of persoonlijk via 06 22407141 

   of via juf of meester in de klas 
kosten:   gratis  

 

mailto:info@zwolsevioolschool.nl

