
 
 

Agenda 
 

13 juni    Cito-toetsweek 

13 juni    Klusavond 

16 juni    Schoolreis voor groep 1 t/m 6 

20 juni    Ouderraad overleg 

21 juni    Muziekvoorstelling groep 6/7/8: 14.00 uur 

22 juni    Extra rondleiding voor toekomstige ouders 9.00-10.00 uur 

24 juni    Papa-doe-dag voor groep 1/2 van 11.00 tot 12.00 uur 

30 juni    Ouderraad overleg: evaluatie klassenouders 

  1 juli    Rapporten mee 

  4 juli    Rondleiding toekomstige ouders 9.00-10.00 uur 

  4 t/m 7 juli   Rapportgesprekken 

  6 juli    Musical groep 8 voor groep 1 t/m 4 

  8 juli    Bruiloft Remon en juf Marloes 

  9 juli    Geert Grote Carwash (informatie komt nog) 

12 juli    Musical groep 8 voor groep 5 t/m 8 

12 juli    Musical groep 8 ’s avonds voor de ouders van groep 8 

12 juli    Schoonmaak- / opruimmiddag met ouders 15.30-17.00 uur 

13 juli    Overvliegen 

13 juli    Afscheid groep 8 

15 juli    Laatste schooldag groep 1 t/m 7 

16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

 

Nieuws vanuit directie 
 

Algemeen 

Sinds de vorige nieuwsbrief, 2 weken geleden, hebben we weer samen veel dingen 

meegemaakt.  

Ik kan rustig zeggen: er gebeuren veel leuke en leerzame dingen op de Geert 

Groteschool. We hebben geen tijd om ons te vervelen! 

 

Op dinsdag 31 mei zijn de kinderen uit Oeganda bij ons geweest. Het is  een hele 

mooie ervaring voor iedereen geweest. Onze kinderen hebben genoten van de 

muziek, het dansen en de spelletjes doen. De Oegandese kinderen hebben dat voor 

ons voorbereid. Iedereen deed  enthousiast en blij mee. De  Oegandese kinderen 

voelden zich snel thuis. In de pauzes en ook na schooltijd hebben ze leuk met onze 

kinderen gespeeld. Ons schoolplein was plotseling een heel kleurig schoolplein. Wat 



 
 

Sylvia, de coördinator van dit project, zei tegen mij “jullie zijn een hele warme 

school” kan ik beamen. 

 

Op vrijdag  27 mei, 3 en 10 juni hebben de vioollessen plaatsgevonden. 16 kinderen 

hebben meegedaan. Afgelopen vrijdag hebben de ouders van deze kinderen een 

klein concertje gehad. Wat kunnen de kinderen veel leren als ze goed begeleid 

worden! 

Op 21 juni om 14.00 uur zullen we van de muzikale talenten van onze kinderen 

kunnen genieten. De schoolband en het schoolkoor nodigen ons allemaal uit om te 

komen luisteren. Laat een gaatje in je agenda vrij! 

 

Muziek is niet ons enige grote talent. Ook de sport! Dit jaar hebben meer dan 180 

leerlingen aan de avondvierdaagse meegedaan. Bedankt aan iedereen die heeft 

geholpen en vooral een grote dank voor Geeske Koopman en Rikie Hesselink. Met 

jullie uitstekend organisatietalent is dit succesvol verlopen. 

 

 

PR campagne met de hulp van de leerlingenraad 

Zoals mijn vader me altijd zei: de blijdschap is niet alleen voor  jou, het is iets om door 

te geven.  

Op onze school zijn we allemaal heel blij, ook in de moeilijke momenten kunnen we 

elkaar steunen en blij maken met kleine dingen. Daarom willen we graag onze 

blijdschap met iedereen delen. We willen aan iedereen van Zwolle en verder weg 

laten weten hoe het met ons op de Geert Groteschool gaat. Niemand anders dan 

de leerlingen kunnen dit het beste doen. We zullen door de ogen van de leerlingen 

de volgende weken de school leren kennen. Waarmee houden ze zich bezig, wat is 

hun mening over de dingen die op school gebeuren, waar zijn ze trots op…  Er zal 

een kijkje worden genomen bij de gymles, muzieklessen en er komen verhalen van 

leerlingen etc. 

  

Afgelopen donderdag 9 juni is de leerlingenraad gestart met het opzetten van een 

jeugdjournaal. Zij worden door het bureau The Post begeleid. Aangezien we ook een 



 
 

echte vlogger binnen onze school hebben: Femke uit groep 7A zal zij ook hier aan 

bijdragen. 

Als jullie nog niet geïnterviewd zijn dan is het een kwestie van wachten, het komt wel! 

Binnenkort zal het op de website een eigen gezicht krijgen.  

Wij zijn benieuwd en de leerlingenraad is zeer enthousiast. 

 

 
 

De Lean cultuur op de Geert Groteschool 

Ook voor ons op school is de tijd beperkt, maar vaak willen we (te) veel  dingen 

doen en het kiezen of selecteren vinden we moeilijk. Alles wat we bedenken of 

graag willen doen, komt ten goede aan de kinderen en hun onderwijs. Daarom is 

het voor ons moeilijk om aan ons zelf te denken. We hebben een team dat zich met 

hart en ziel  voor jullie kinderen inzet. Daarom was onze vraag niet: hoe kunnen we 

minder doen en een goede selectie maken. Maar: hoe kunnen we efficiënter 

werken om met de tijd die we hebben, meer dingen voor de leerlingen te kunnen 

doen en beter onderwijs te kunnen geven. 

Na een toevallig gesprekje tijdens een klusavond (zoals jullie zien, wordt er meer dan 

alleen geklust op de klusavonden!!) kwam ik er achter dat we ouders met veel 

expertise in Lean hebben. Nu is het MT  zich aan het verdiepen in de manier van 

werken volgens de Lean cultuur. We zijn erg enthousiast en na de zomer zullen we 

met het hele team verder gaan. We worden begeleid en getraind door Alex van de 

Vosse. Alex alvast bedankt!   

 

Formatie 

Het was mijn bedoeling, zoals eerder ook vermeld in de nieuwsbrief, begin juni de 

definitieve formatie bekend te maken. Dit is helaas nog niet helemaal gelukt, maar 

bijna. Ik ken jullie steeds beter en dan weet ik zeker dat veel van jullie druk bezig zijn 

met verschillende scenario’s. Om jullie niet te lang in de spanning te laten heb ik 

besloten om al vast bekend te maken wat al definitief is. Aan de ouders van groep 5 

en de instroomgroep vraag ik nog geduld. Maar ik weet zeker dat jullie met de 

nieuwe leerkrachten ook blij zullen zijn. De instroomgroep zal eerder beginnen dan 

gepland. We groeien sneller dan we dachten.   



 
 

Bij de formatie hebben we vooral gekeken naar de kinderen: wat hebben ze nodig 

en welke leerkracht is sterk daarin. We hebben ook naar de rust en stabiliteit van de 

groep gekeken. We zouden heel graag overal fulltimers willen hebben en nog een 

paar mannen erbij, maar dat is ons niet gelukt. Daarnaast kan ik jullie meedelen dat 

Dmitri Hogenkamp onze nieuwe WPO-er is. Dus wel een man extra in het team! 

Zoals elk jaar blijft het spannend tot de laatste dag. Ik verwacht volgende week de 

nieuwe leerkrachten bekend te maken.  

De groepsindeling van groep 1,2 en 3 is bijna rond. Deze wordt aan het eind van de 

week meegegeven. 

Alle parallelgroepen behouden de zelfde letter achter de groep. Bijvoorbeeld: 

groep 4A wordt groep 5A. 

 

De formatie voor schooljaar 2016-2017 ziet er als volgt uit:  

Groep 1/2A –  Annelies Kwant en Dmitri Hogenkamp op donderdag en vrijdag.  

Groep 1/2B –  Marloes Overmars.  

Groep 3A –  Caren Rikkert maandag tot en met donderdag. Vrijdag nog open.  

Groep 3B –  Hilde Baack en Karin van Drongelen.   

Groep 4 –  Angelique Moinat.   

Groep 5A –  Lotte Meekers.  

Groep 5B –  Daniëlle Hulscher 2 dagen en nog open 3 dagen. 

Groep 6A –  Rinske Luchtenberg en Rianne Grootenhuis op dinsdag.  

Groep 6B –  Herman van Hulzen en Daniëlle Hulscher op woensdagochtend. 

Groep 7 –  Marieke van Gelder  en Rianne Grootenhuis op vrijdag. 

Groep 8A –  Joanne van der Veen en Rianne Grootenhuis op donderdag.  

Groep 8B –  Melanie Schokker.  

 

Bouwcoördinatoren: Karin van Drongelen en Rianne Grootenhuis  

IB: Yvonne Kortenoever  

 

Schoolreis 16 juni 
 

A.s. donderdag 16 juni gaan we op schoolreisje met groep 1 t/m 6 naar het bos in 

Ommen. Fijn dat er weer zoveel ouders zijn die willen helpen, zodat het ook dit jaar 

door kan gaan! Zonder uw hulp is dit niet mogelijk.  

 

Programma: 

08.20 uur Kinderen komen op school 

08.30 uur Kinderen gaan naar de klas. Kleuters krijgen een gekleurd T-shirt aan 

met naamsticker 

08.35 uur Kinderen worden uit de klas gehaald door ouders die een groepje 

begeleiden 

09.00 uur Vertrek bussen 

09.30 uur Aankomst in Ommen 

10.00 uur Start activiteiten 

12.00 uur Kleuters gaan eten 

12.30 uur Voorstelling voor de kleuters 

12.30 uur Groep 3-4 gaan eten 

13.00 uur Groep 5-6 gaan eten 

13.00 uur Kleuters en groep 3-4 hebben een gezamenlijke afsluiting 

13.30 uur Kleuters gaan naar school 



 
 

14.00 uur Kleuters terug op school: ijsje eten en T-shirt inleveren 

15.15 uur Groep 3 t/m 6 gaan naar school 

15.45 uur Groep 3 t/m 6 terug op school, ijsje eten 

 

Let op!  

- Uw kind hoeft voor deze dag GEEN eten en drinken mee te nemen. Dit wordt   

  allemaal verzorgd op de locatie.  

- Controleer uw kind na afloop goed op teken!  

- Ouders die hun kinderen met de auto komen ophalen, willen we vriendelijk  

  verzoeken de auto's niet te parkeren in de straat van de school. Vorig jaar konden  

  de bussen niet de bocht maken en moesten de kinderen uitstappen op het   

  kruispunt. De bussen konden toen ook niet keren en kwamen op deze manier te   

  laat om de kinderen van groep 3 t/m 6 op te halen. Graag rekening mee houden!  

- Denkt u aan de kleding van de kinderen? Er kan een bui vallen. 

 

Schoolreisje kosten 
Heeft u een of meer kind(eren) in groep 1 t/m 6? Let dan even op de bijdrage voor 

het schoolreisje van dit jaar. De kosten zijn 20 euro. Heeft u eerder al een 

automatische incasso ingevuld? Dan hoeft u niets te doen. De bijdrage voor het 

schoolreisje wordt tussen 20 en 25 juni van uw rekening afgeschreven. Als u niet via 

automatische incasso betaalt, wilt u dan zelf zorgdragen voor de betaling? Graag 

het bedrag overmaken op IBAN NL15 RABO 0160746051 t.n.v. Katholieke 

Oudervereniging Geert Groteschool Zwolle en o.v.v. de naam en groep van uw 

kind(eren).  

 

Nieuws van Landstede Kinderopvang – BSO 
Graag informeren wij u over het volgende. Per 29 augustus 2016 biedt Landstede 

Kinderopvang voor de kinderen van de bso-locaties Het Atelier, Geert Groteschool / 

Be-Quick en Mozadance opvang op woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 

12.15/12.30 - 18.00 uur.  

 

De buitenschoolse opvang op woensdag- en vrijdagmiddag wordt aangeboden op 

de locatie Mozadance (Assendorperstraat 127-1, Zwolle). Er is voor deze locatie 

gekozen omdat bso Mozadance ook de centrale vakantieopvang biedt. Daarnaast 

ligt deze locatie centraal ten opzichte van het park, de speeltuin en andere 

buitenactiviteiten. 

 

De kinderen van Het Atelier en Geert Groteschool/Be-Quick die gebruikmaken van 

de opvang op woensdag- en/of vrijdagmiddag worden door Landstede 

Kinderopvang na schooltijd opgehaald en gebracht naar bso Mozadance. U kunt 

uw zoon/dochter na uw werkdag ophalen bij deze locatie. 

 

Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor de buitenschoolse opvang op woensdag- 

en/of vrijdagmiddag of heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 

kinderopvang@landstede.nl of bel 088 - 850 88 15. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Rosita Silva van der Veen 

Leidinggevende Landstede Kinderopvang   
   

Kinderopvang 



 
 

 

 

Verkeersexamen groep 7 

 
Gefeliciteerd!!! Alle leerlingen uit groep 7a 

en 7b zijn geslaagd!! 

 

Julia Gabriel uit groep 7a 

heeft een fiets gewonnen 
 

 Toen de groepen 7 naar Blok Huls gingen voor de dode hoek mochten ze een 

toetsje invullen alle kinderen die 0 fout hadden mochten hun papiertje 

in een bak doen. Allemaal andere kinderen van scholen uit Zwolle 

deden daar ook aan mee maar liefst 500 kinderen aan mee! Nadat 

alle kinderen dat gedaan hadden gingen alle papiertjes in een nog 

grotere bak. Uiteindelijk is mijn briefje daar uitgegrabbeld. 31 Mei zei juf 

Joanne dat ze onder het lezen een verrassing had. Iedereen dacht 

wat zal het zijn!!!!! En inderdaad ze had een verrassing ….. er kwam 

een man binnen van VVN ( Veilig Verkeer Nederland ) en zij: ‘Een van 

jullie heeft de fiets gewonnen en het is een meisje’. De jongens die  

baalden al maar de meisje wachtten in vol spanning af. De man zei: 

‘Het begin met een J.’ En toen wist iedereen het al : Julia, want 

niemand van de meisjes heeft een naam dat begint met de J. Ik was 

heel blij zelfs zo blij dat ik er van moest huilen! En nu mag ik een fiets 

uitkiezen van wel 450 euro!!!! Superleuk!!!!! Van Julia Gabriel 

 

Sportzomer Zwolle 
 

In de zomervakantie is er weer van alles te beleven 

op het gebied van sport georganiseerd door 

Sportservice. Zie de extra bijlage bij deze nieuwsbrief. 

 

Vakantiebieb 
Afgelopen week hebben alle kinderen een flyer meegekregen over de 

vakantiebieb. Ja kan vanaf 1 juni de app downloaden en zo boeken op je tablet / 

telefoon lezen. Dit is geheel gratis!

 



 
 

 

Kangoeroewedstrijd 

Donderdag 16 maart was de Kangoeroewedstrijd bij ons op school.  

Van groep 4b deden Amir , Sophie, Joris, Lotte, Maud, Dean, Anne, Anouk en Jasper  

mee aan de wedstrijd.  

De kangoeroewedstrijd was heel leuk. We moesten hard rekenen. Het waren 

verhaaltjes sommen die best wel moeilijk waren. We moesten 24 sommen maken. 

We vonden het een spannende 

wedstrijd en we hebben goed ons 

best gedaan. 

Vorige week kregen we de uitslag 

van de wedstrijd. We kregen een 

certificaat, een spelletje en een 

boekje. Volgend jaar willen we 

graag weer meedoen! 

 

Groetjes van de kinderen van groep 

4b die meegedaan hebben met de 

Kangoeroewedstrijd. 

 

Zabuki (Nooterhof) – Kinder Science Café 
 

Zabuki organisteert een middag voor 

kinderen van 7 t/m 12 jaar op 

woensdagmiddag 15 juni van 14.30-16.30 

uur.   
Zabuki wil graag elke maand activiteiten 

arganiseren voor nieuwsgierige kinderen, 

om het beeld te veranderen dat 

wetenschap niet alleen leuk is voor slimme 

kinderen. Kinderen laten beseffen dat 

iedereen de wereld kan ontdekken. Dat 

nieuwsgierigheid een grote verworvenheid 

is. Kinderen laten zien dat ontdekken en 

uitvinden een heel leuke bezigheid is, 

waarmee ze hun kennis en vaardigheden 

kunnen vergroten. 

Voor kinderen die vragen stellen, meer 

willen weten, willen onderzoeken en willen 

experimenteren in wetenschap en 

technologie, organiseert Zabuki Zwolle op 

elke derde woensdagmiddag van de 

maand een Kinder Science Café. 

Activiteiten die de nieuwsgierigheid van 

kinderen prikkelen en hen in grote getale 

verleid om elke maand weer te komen.  

 

 


