Agenda
11 september
11 september
12 september
18 september
19 september
20 september
21 september
22 september
22 september
25 september
26 september
27 september

Rondleiding nieuwe ouders
Kluscommissie
Groepen 4 en 5 naar de bibliotheek
Inloopochtend groep 6
Inloopochtend groep 7
Inloopochtend groep 8
Inloopochtend groep 4
Inloopochtend groep 5
Juf Daniëlle gaat trouwen!
Informatieavond groep 1 t/m 4
Informatieavond groep 5 t/m 8
Schoolfotograaf

Nieuws van de directie
Algemeen
De eerste week van het nieuwe schooljaar zit er al weer op! Het was gezellig en leuk om iedereen weer
te zien. Voor iedereen was het weer even wennen. Wat fijn om te vernemen dat in alle groepen de
kinderen hun plekje hebben gevonden en dat het een goede start is geweest.
In de afgelopen week hebben we al veel dingen samen meegemaakt: een feestelijk opening van het
nieuwe schooljaar op maandag, een mooie voorstelling voor de hele school op dinsdag en het
uitzwaaien van groep 8 die op kamp ging op woensdag. Dit is het begin van een heel bijzonder
schooljaar. Een schooljaar waar we het 50 jarig jubileum van de Geert Groteschool vieren.
We gaan er samen weer iets moois van maken! Iedereen heel veel plezier en succes toegewenst!

Vandalisme
Helaas hebben een aantal vandalen in de zomervakantie onze school weten te vinden. De brievenbus
is vernield, het schoolplein is heel vies gemaakt en ramen zijn bekogeld met zand en tandpasta.
Inmiddels is er contact geweest met de politie en is er aangifte gedaan. We hebben camera’s op het
schoolplein geplaats. Vanaf nu zullen we de daders mogelijk kunnen opsporen.
U zult begrijpen dat de overlast voornamelijk buiten schooltijd plaatsvindt. Wij vinden het prima dat er
na schooltijd op het plein gespeeld wordt door kinderen. We hopen ook dat dit in de toekomst

mogelijk blijft. Hangjongeren die zich op het plein of op het dak van de school bevinden hebben hier
echter niets te zoeken. Mocht u iets zien wat ongepast is, wilt u dit dan direct melden bij de politie?
Zoals gezegd zijn zij op de hoogte van de situatie. U kunt bellen met het algemene nummer 0900-8844.

Afwezigheid
In de week van 18 t/m 22 september zal ik afwezig zijn i.v.m. een studiereis naar Singapore met alle
directeuren van Catent. Voor dringende zaken kunt u terecht bij Yvonne Kortenoever of Joanne van
der Veen.

Afspraken over het parkeren rondom de school
We groeien en daarom moeten we extra aandacht blijven
schenken aan de parkeerregels. Om de verkeersdrukte in
goede banen te leiden, moeten afspraken nageleefd
worden. Daarom benoem ik bij deze nogmaals de
afspraken die gelden. Voor de nieuwe ouders misschien
onbekende afspraken, voor de ‘oude’ ouders wel bekend,
maar misschien niet meer duidelijk:
* De ouders parkeren hun fietsen op het pleintje waar het
standbeeld staat en niet in het looppad.
* De kinderen die met de fiets komen bij voorkeur via de
achterkant van de fietsenstalling (aan de kant van de
gymzaal) naar de fietsenstalling laten rijden. Niet via het
looppad.
* Auto's niet voor de school parkeren. Ook niet bij de bochten, let op de gele streep. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties met overstekende kinderen.
* De auto niet bij de garageboxen, tegenover de school parkeren.
* De weg tegenover de school is een privé parkeerterrein. Het is niet de bedoeling dat we over het
privé parkeerterrein rijden in plaats van over de openbare weg.

Hoofdluis
Tijdens de hoofdluiscontrole is er in verschillende groepen hoofdluis
geconstateerd. Ouders van betreffende leerlingen zijn op de hoogte
gesteld en zijn de behandeling gestart. Leerkrachten merken dat er niet
altijd melding gedaan wordt door ouders als er hoofdluis bij hun kind
geconstateerd is. Dit is wel belangrijk voor de beheersing van hoofdluis
op school. Mochten jullie onverhoopt luizen/neten vinden bij jullie
kind, dan is het belangrijk om dit aan de groepsleerkracht door te
geven. Dan kan het luizenpluis team hierop anticiperen. Daarnaast is
het verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per week, de haren
van uw kind (-eren) te controleren.
Mocht uw kind voor de controle al luis/neten hebben, geef dit aan,
want wij dat het kind al behandeld wordt. Dan hoeft uw kind niet opgehaald te worden.

OR commissies
De Ouderraad is nu bezig met het organiseren van de verschillende commissies binnen school.

Verdere informatie volgt nog. Op korte termijn zijn we op zoek naar ouders die al willen deelnemen in
de decoratiecommissie. Het zou leuk zijn als de school immers mooi versierd is met het jubileumfeest
over 5 weken! Het is een commissie die ongeveer 5 x per jaar
samen bespreken hoe de school bij de verschillende feesten
versierd wordt.
Ben je creatief of praktisch, weet je van aanpakken, dan hopen we
dat je je aanmeldt voor deze belangrijke commissie voor de school
en de kinderen.
Opgeven kan bij Yvonne Kortenoever:
ykortenoever@geertgroteschool.nl

Oproep
We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met foto’s maken tijdens het jubileum feest op school
en tijdens de reünie op zaterdag 14 oktober. Opgeven kan bij juf Marloes (groep 1/2b)
movermars@geertgroteschool.nl

Schoolfotograaf
Op woensdag 27 september komt de schoolfotograaf langs
om foto’s te maken. Gedurende de dag worden er weer
klassenfoto’s en portretfoto’s gemaakt. Tijdens de middag
is er de mogelijkheid om de broertjes en zusjes foto’s te
maken. Voor het maken van deze foto’s gelden een aantal
afspraken:
- Per kwartier kunnen 10 gezinnen zich intekenen.
Als de vakken vol staan kunnen er geen namen
meer bijgeschreven worden.
- Alleen schoolgaande kinderen gaan op de foto.
Broertjes of zusjes die nog niet op school zitten,
kunnen dus niet ingeschreven worden.
- Vol = vol
Vanaf maandag 18 september hangen de intekenlijsten bij de ingang van school.

Verkiezingen Medezeggenschapsraad
Beste ouders,
Zoals aan het einde van vorig schooljaar in de nieuwsbrief is aangegeven, zouden er twee leden van de
oudergeleding de Medezeggenschapsraad verlaten. We hebben gevraagd of er ouders waren die zich
hiervoor kandidaat wilden stellen. Vier ouders hebben zich kandidaat gesteld. Dit betekent dat er
verkiezingen moeten worden gehouden. Deze verkiezingen vinden deze week plaats (12 t/m 15
september).
In deze nieuwsbrief stellen de vier kandidaten zich voor.
Vandaag krijgt uw oudste kind een stembiljet mee naar huis. Hierop geeft u uw voorkeur aan. Het
stembiljet kunt u deponeren in de daarvoor bestemde box in de hal. Vrijdag is de laatste dag om te
kunnen stemmen. De uitslag wordt in de volgende nieuwsbrief bekend gemaakt.

Als voorzitter van de MR ben ik zeer verheugd over het feit dat de betrokkenheid van ouders met
betrekking tot de medezeggenschap zo groot is. Ik hoop dat we in het komend jaar weer en ook op
andere terreinen een beroep kunnen doen op de ouders, zodat we er met zijn allen weer een
ontzettend leuk jaar van kunnen maken.
Met vriendelijke groet,
Kirsten de Kok
Voorzitter MR Geert Groteschool/lid GMR Catent
Ik wil mij graag beschikbaar stellen voor de MR, omdat ik onderwijs in het
algemeen en de Geert Groteschool in het bijzonder met veel belangstelling
volg. Mijn naam is Iris Doornbos, onze oudste is dit schooljaar begonnen op
het VO en onze jongste zit nu in groep 2. Inmiddels heb ik dus acht jaar
ervaring van de zijlijn met de Geert Groteschool en ben ik actief betrokken
bij allerlei onderwerpen en activiteiten. Het lijkt me nu interessant en
waardevol om mij actief in te zetten voor de MR en een inhoudelijke
bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteiten van de school. De school in
het recente verleden turbulente perioden gekend, maar inmiddels zijn de rust
en het vertrouwen hersteld en bestendigd. Graag wil ik me inzetten voor de verdere professionalisering van
de school. Hierbij ben ik van mening dat het onderwijs inhoudelijk een goede invulling behoeft, maar dat
daarnaast ook andere zaken doorslaggevend zijn voor de vorming van kinderen: bijvoorbeeld cultuur,
waarden en normen en de uiting daarvan in gedrag. Daarnaast zou ik me willen inzetten voor de
communicatie richting ouders over beleidsmatige en praktische zaken
Mijn naam is Ivo Menting, vader van Vicky (Groep 2) en Oscar (groep 1).
Sinds een jaar wonen wij aan de Herenweg en in het dagelijks leven ben ik
werkzaam bij Philips in Amsterdam. Ik wil mij graag verkiesbaar stellen voor
een positie in de medenzegenschapraad. Sinds anderhalf jaar zijn we
verbonden aan de Geert Grote School en zijn erg tevreden. De komende
jaren zou ik graag mijn steentje willen bijdragen aan de verdere ontwikkeling
van de school. Ik ben een postitief kritisch persoon met een duidelijke visie
die altijd op zoek is naar verbeteringen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat
de GGS ook de komende 50 jaar een fijne leeromgeving is voor al onze
kinderen.
Mijn naam is Esther Schepers-Westerink, ik ben getrouwd met Marchell en
wij hebben twee dochters, Fréderique (groep 5) en Féline (groep 3).
Ik vind het als ouder belangrijk om betrokken te zijn bij de school van onze
kinderen en daarom stel ik me kandidaat voor de MR.
Graag wil ik mijn ondernemerschap, doortastendheid en analytisch
vermogen inzetten voor de MR om een bijdrage te leveren aan het nog
verder professionaliseren van de school en waar mogelijk het creëren van
een nog beter schoolklimaat voor alle kinderen

In juli is mijn voorzitterschap bij de oudercommissie van Nynke
kinderopvang beëindigd omdat onze zoon, Roemer Timmermans,
vanaf 1 oktober 2017 ook naar de Geert Groteschool toegaat. Daarom
viel mijn oog op de kandidaatstelling voor de MR van de Geert
Groteschool als betrokken ouder. In de oudercommissie heb ik me in
stukken en beleid verdiept, waar ik voorheen geen notie van had.
Uiteindelijk bleek een juridische inslag (ik ben werkzaam als kandidaatnotaris) en een bestuurdersachtergrond (ik ben lid van het
hoofdbestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB))
een goede aanvulling in de commissie. Graag stel ik me kandidaat voor
de MR om zo op de school, die mijn kinderen (Saar en Roemer Timmermans) begeleiden, iets te
kunnen bijdragen.
'n vriendelijke groet,
Anne-Marie Smelt
(moeder van Saar Timmermans (per 4 september 2017 groep 1/2B) en Roemer Timmermans (per 1
oktober 2017 groep 1C

Schoolsporttoernooien
De Geert Groteschool doet al jaren mee aan verschillende schoolsporttoernooien, georganiseerd door
SportService Zwolle. De leerlingen, leerkrachten, maar ook jullie als ouders hebben wellicht gemerkt
dat de toernooien erg populair zijn. Er is vanuit de Geert Groteschool altijd veel belangstelling. Echter
hebben we de laatste jaren gemerkt dat we vaak leerlingen moeten teleurstellen, omdat er te veel
animo was. Tijdens een gesprek met ouders, OR en leerkrachten, kwam eruit dat we goed moeten
gaan nadenken over dit probleem. We zijn een grote school en dit probleem zal de komende jaren niet
veranderen. Ook hebben we meerdere malen gesprekken gehad met SportService Zwolle. We hebben
hen laten meedenken met ons probleem. Zij zullen in een volgend nieuwsbrief vertellen hoe de opzet
is van de toernooien en waar hun problemen liggen.
Een ruime tijd voor de zomervakantie heeft de OR in samenwerking met ons, een erg mooie, goede en
slimme oplossing bedacht om dit probleem aan te pakken. Ook Sportservice Zwolle staat achter deze
oplossing. We gaan aan meer toernooien deelnemen van verschillende sporten. Echter kost het goed
opzetten van deze manier, veel tijd. We willen graag het goed gaan aanpakken, in plaats van iets half.
We kunnen nog niet zeggen of we dit jaar of volgend jaar met de nieuwe manier van start gaan. Dat
antwoord zal zo spoedig mogelijk komen. Wat zeker is, is dat we meer hulp van jullie als ouders nodig
zullen hebben voor deze toernooien. Wanneer je hier geïnteresseerd in bent, kan je je aanmelden bij
de sportcommissie van de OR, tijdens de informatieavond op 25 of 26 september.

We hopen alvast op een sportief schooljaar!

Nieuws uit groep 1/2A
We zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar! De eerste week zit er alweer op, we hadden er weer
zin in! We zijn begonnen met het nieuwe thema: een reis door de tijd. We begonnen maandag
allemaal samen op het plein want er was een tijdcapsule gevonden. Dinsdag hebben we gekeken naar
een voorstelling over de tik tak tijdmachine en Nova uit onze klas mocht hierbij helpen!
In de groep zijn we bezig geweest met kennismaken met elkaar en de juffen, het knutselen van nieuwe
helpende handjes, het maken van een tekening over onze zomervakantie en nog veel meer. We
hebben natuurlijk ook lekker binnen én buiten gespeeld en we hebben de eerste verjaardag al gevierd!

Schoonmaakavond
Betrokkenheid van ouders bij de school is kenmerkend voor de Geert Groteschool. Van ouders wordt
een actieve betrokkenheid gevraagd. Er zijn commissies waar ouder deel van uit kunnen maken. Zo is
er bijvoorbeeld een kluscommissie en een decoratiecommissie. Ook in de groepen kunnen ouders
geregeld meedraaien met activiteiten of hand- en spandiensten verlenen. Vele ouders helpen
bijvoorbeeld mee als ‘leesouder’, ‘luizenpluisouder’ of ‘meefietsen naar buitenschoolse activiteiten’.
De laatste jaren waren er twee schoonmaakavonden per schooljaar. Hoewel we als school groeien,
merken we dat er steeds minder ouders zijn om schoon te maken. Voor de kinderen en leerkrachten is
het fijn om in een schoon lokaal te werken. Daarom wordt de schoolschoonmaak aankomend
schooljaar anders ingericht. De schoolschoonmaak vindt driemaal per jaar plaats. Van elk gezin wordt
eenmaal per jaar deelname verwacht. U wordt hiervoor ingedeeld. Het is mogelijk om onderling met
elkaar te ruilen. Geef dit per mail door aan Marloes (movermars@geertgroteschool.nl) of Yvonne
(ykortenoever@geertgroteschool.nl).

De schoonmaakavonden voor 2017-2018 zijn:
Dinsdag 21 november 2017: 20.00 – 22.00 uur
Woensdag 7 februari 2018: 20.00 – 22.00 uur
Donderdag 7 juni 2018: 20.00 – 22.00 uur

REÜNIE - 50 JARIG BESTAAN GEERT GROTESCHOOL
De eerste activiteiten rondom de jubileumviering zijn voor de kinderen afgelopen maandag gestart.
Tijdens de feestweek in oktober zijn er voor de kinderen en hun ouders allerlei festiviteiten waar
iedereen nu al naar uitziet. Aan het eind van de feestweek vindt op 14 oktober een EEN GROTE REÜNIE
plaats voor oud-leerlingen en (oud-) leerkrachten. 's Middags kunnen zij vanaf 17.00 uur tot 19.00 uur
de school weer bezoeken waar zij o.a. in de lokalen het werk van de kinderen bekijken.
's Avonds is er een groot reüniefeest in zalencentrum/restaurant URBANA.
Omdat het best wel lastig is om zo veel mogelijk oud-leerlingen te bereiken, willen we u vragen om ons
daarbij te helpen. Mocht u mensen uit uw omgeving/kennissenkring kennen waarvan u weet of
vermoedt dat zij op de GGS hebben gezeten, wilt u ze dan op deze reünie attenderen en enthousiast
maken?
Zij kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden door 12,50 euro te storten op het rekeningnummer van
de oudervereniging ( NL15 RABO 0160746051). Verder kunnen zij informatie inwinnen op Facebook en
op geertgrotereünie@gmail.com
Hartelijk dank voor uw medewerking!
Reüniecommissie Geert Groteschool

Even voorstellen
Dag allemaal,
Mijn naam is Caroline Bramer Michels, getrouwd met Yvo en
ben de moeder van Sofie en Floris. Onze beide kinderen zitten
inmiddels op de Geert Grote School. Ik ben jarenlang werkzaam
geweest als makelaar, accountmanager verpakkingsmaterialen
en administratief medewerker. Toen onze kinderen klein waren
heb ik er bewust voor gekozen om thuis te zijn en wel af en toe
tijdelijke banen aan te nemen om bedrijven/ werkgevers uit de
brand te helpen bij ziekte van werknemers. Nu de kinderen
allebei op school zitten wil ik mij verder gaan ontwikkelen en
ben ik aan het nadenken over de toekomst. Op school zijn vele
werkzaamheden te verrichten op bijvoorbeeld administratief
vlak, maar ook het rondleiden van nieuwe ouders of het
verschaffen van informatie aan nieuwe ouders. Ik ben iedere
maandagochtend op de school aanwezig om mij, als vrijwilliger bezig te houden met onder andere
bovenstaande zaken. Het lijkt mij ontzettend leuk om op deze manier de leerkrachten te kunnen
ondersteunen waar nodig en om te helpen bij het “reilen en zeilen” binnen de school.
Met vriendelijke groet,
Caroline Bramer Michels

