Agenda
8 oktober
9 t/m 13 oktober
14 oktober
16 oktober
17 oktober
18 oktober
19 oktober
20 oktober
18 t/m 20
oktober
23 t/m 27
oktober

Loles 50 jaar
Feestweek GGS 50 jaar
Reünie GGS
Inloop groep 6
Inloop groep 7
Inloop groep 8
Inloop groep 4
Inloop groep 5
Groep 7 uitwisseling met Brugge
Herfstvakantie

Nieuws van de directie
Feestweek
Het jubileum is vandaag heel feestelijk van start
gegaan. Bedankt voor alle mooie bloemen die ik
ontvangen heb! Ik vond het moeilijk om 50 te
worden, maar met alle blije gezichten en de
prachtige bloemen heb ik weer extra zin en
energie gekregen om voor de volgende 50 te
gaan!!! Geert Grote haalt het zeker en ik hopelijk
ook!!!
We gaan er een mooie feestweek met elkaar van
maken! Hebben jullie het artikel in de Swollenaer
al gelezen?
https://deswollenaer.nl/algemeen/jubilerende-geertgroteschool-heeft-een-nieuw-gebouw-als-toekomstwens

Nieuw: de GGS app!
Een tijdje geleden kondigden we het al aan: de
GGS app is een feit. Vanaf deze week is hij mede
dankzij bedrijf The Post in de app store
verkrijgbaar. Installeer de app op je telefoon of
tablet, en je blijft eenvoudig op de hoogte van de
laatste nieuwtjes en belangrijke data. Wanneer is
ouderavond? Of de verjaardag van de juf? Op de
kalender in de app vind je snel de informatie die je
zoekt. Handig!
Naast het algemene nieuws en de agenda kun je
in de app ook klasgenootjes vinden. Je vindt dan de naam van het kind, naam van
de ouders en het e-mailadres. Het is een eigen keuze om ook het telefoonnummer
zichtbaar te maken. Zo heb je altijd de gegevens bijdehand om snel een
speelafspraak voor je kind te regelen.
Wil je niet dat je gegevens zichtbaar zijn op de app? Laat dat dan even weten vóór
donderdag 12 oktober 2017 via directie@geertgroteschool.nl. Binnenkort ontvang je
een berichtje wanneer je de app precies kunt downloaden. Je ontvangt dan je eigen
unieke inlogcode. Daardoor is de app veilig afgeschermd en echt alleen te gebruiken
door ouders van de school. We zijn blij dat we op deze manier kunnen bijdragen aan
een betere communicatie.
Veel plezier met de GGS app!

Singapore
Twee weken geleden ben ik samen met de directeuren en het college van bestuur
van Catent op studiereis geweest naar Singapore. Waarom Singapore? Stichting
Catent is op zoek gegaan naar een land waar veel gebruik gemaakt wordt van ICT,
waar wij een voorbeeld aan kunnen nemen.
Hoe daar vanuit het Ministerie van Onderwijs, de lerarenopleiding en de
onderwijsinstellingen zelf vorm wordt gegeven aan visie op het gebied “21th century
skills” met inzet van ICT en met behoud van prima resultaten, is indrukwekkend. Maar
ook andere aspecten als çontrole zonder inspectie, de loopbaanladder voor leraren,
en personeelsuitwisseling tussen onderwijsinstellingen en het ministerie waren zeer
inspirerend.
Singapore is een land waar scholing hoog in het vaandel staat, waar het vak
leerkracht veel aanzien heeft, waar de manier waarop er lesgegeven wordt, leidend
is voor alle middelen. Het leren is gericht op het onderzoekend leren, waarbij de
leerkracht vooral veel vragen stelt. Kinderen worden geprikkeld (ook via ICT) om zelf
op zoek te gaan naar de antwoorden. Via samenwerken leren zij hun leerproces
verwoorden.

Het is een hele leezame en inspirerende studiereis geweest en zeer gevarieerd en
breed: we hebben verschillende instellingen bezocht: universiteiten, pre-school,
bassischolen, middelbaarscholen, Microsoft. Dit heeft o.a. geholpen om een globale
en completere visie van het onderwijs in Singapore te verkrijgen. We hebben veel
concrete, haalbare en praktischse voorbeelden van de toepassing van ICT gezien.
We hebben ook een symposium bijgewoond en zelf presentaties gegeven aan
Singaporese schoolleiders.
Ook de informele contacten met de andere directeuren van Catent hebben
geholpen om de eigen visie m.b.t. ICT scherper te maken en de visie van Catent met
elkaar door te nemen. We zijn ons duidelijker bewust van wat we al doen en we
hebben een start gemaakt met wat we willen en graag gaan doen. Ik ben vol
inspiratie teruggekomen en zie veel kansen voor de Geert Groteschool om een stap
verder te zetten naar de 21e eeuwse vaardigheden in relatie tot ICT en technologie.
Ik zal samen met het team alles doornemen en keuzes maken voor de Geert
Groteschool.

Medezeggenschapsraad verkiezingen
In het begin van het schooljaar konden jullie stemmen voor onze
medezeggenschapsraad. De twee kandidaten die vanaf nu zijn toegetreden tot onze
medezeggenschapsraad zijn:
Iris Doornbos

Esther Schepers-Westerink

Welkom!
De medezeggenschapsraad bestaat nu uit:

Hilde Baack

Caren Rikkers

Angelique Moinat Marieke van Gelder Kirsten de Kok

Sporttoernooien
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen hoe
de huidige stand van zaken is wat betreft de
schoolsporttoernooien. Tevens werd genoemd dat
SportService Zwolle zelf aan u zal uitleggen waar zij
allemaal rekening mee moeten houden. Hieronder
het stukje, geschreven door SportService Zwolle. Dit
geheel ter kennisgeving en wellicht op begrip
wanneer dingen anders zullen gaan lopen.
Om de toernooien te kunnen organiseren werken wij samen met sportverenigingen en
bij verschillende toernooien naast verenigingen ook met managers/beheerders van
sportaccommodaties, zoals Tafeltennishal (tafeltennis), Landstede sportcentrum
(handbal), ZBC sporthal (badminton), Deltion College (schaken) en Zwembad de
Vrolijkheid (zwemmen). Daarnaast beschikken wij over een bepaald aantal velden bij
de schoolvoetbal- en korfbaltoernooien. We zijn hier dus afhankelijk van de
mogelijkheden die er zijn in desbetreffende accommodaties (denk aan aantal
velden, beschikbare tijden) en de inzet van vrijwilligers vanuit de verenigingen. De
afgelopen jaren nemen steeds meer scholen deel aan de schoolsporttoernooien in
Zwolle. Waar enkele jaren geleden aanmelden deelnemen betekende, is dat zeker
de laatste twee jaar niet meer zo. Vandaar dat we bij verschillende toernooien
beperkingen op hebben moeten leggen en er bij de meeste toernooien in eerste
instantie één team deel kan nemen en de rest van de teams op een reservelijst
komen. Dit is de reden dat het schoolvoetbal in Stadshagen/Westenholte en het
schoolkorfbal gesplitst aangeboden wordt en we met het zwemtoernooi bezig zijn om
het eventueel te gaan splitsen. Zodoende kunnen we meer teams kwijt en dus meer
kinderen deel laten nemen aan de schoolsporttoernooien. Komend schooljaar nemen
we de tijd om onderzoek te gaan doen naar de huidige en mogelijke nieuwe opzet
van de toernooien. Daarin nemen we bijvoorbeeld mee of we een staffel kunnen
inbouwen in schoolgrootte en het aantal teams dat dan deel mag nemen per
toernooi.
Wij als Geert Groteschool werken nauw samen met SSZ om de schoolsporttoernooien
zo goed mogelijk te organiseren. Wanneer hierin definitieve keuzes worden gemaakt,
brengen wij leerlingen en ouders zo spoedig mogelijk op de hoogte. We gaan
komend jaar starten met een pilot. Afgelopen week is de kinderen gevraagd een top
3 samen te stellen met schoolsporttoernooien waar ze graag aan mee doen. Aan de
hand van die top 3 gaan we teams samenstellen voor alle toernooien. We proberen
om de leerlingen bij een van de toernooien uit de top 3 in te delen. We doen dit jaar
namelijk aan meerdere toernooien mee. Het zal echter zo zijn dat er nog van alles niet
klopt, mis gaat etc. Echter moeten we het gaan proberen om deze punten eruit te
krijgen om volgend jaar een ‘beter’ jaar te draaien. Alles met het uiteindelijke doel om
leerlingen die willen, deel te laten nemen aan een toernooi.
Met vriendelijke groet, Rinske Luchtenberg

Carnaval 2018
De Geert Grote gaat meedoen aan de Sassendonkse Optocht in 2018! Tijdens het
bezoek van de Stadsprins Sebas en zijn gevolg op vrijdag 17/2/2017 heeft Loles de
uitdaging aanvaard om met de hele school mee te doen aan de grote optocht van
Zwolle (Sassendonk tijdens Carnaval).
Hiervoor is zelfs een heuse commissie in het het leven geroepen. Deze commissie
bestaat uit een 6 tal enthousiaste ouders. Wat de commissie al bereikt heeft, is een
bouwlocatie (in Zwolle), een platte wagen en begeleiding door studenten van het
Deltion College. De optocht van 2018 heeft als “Slowgaon” (slogan):
“Skitterend, wi’j gaon veur gold!!”
Daar hebben we ook wel een idee bij,
voor de uitvoering (in het Olympische
jaar 2018)! Maar dat houden we nog
even voor ons! Wat we zoeken:
1. Ouders die af en toe kunnen helpen
met bouwen en pakken
(maken/regelen)
2. Ouders die mee willen lopen om te
begeleiden tijdens de optocht op
zaterdag 10 februari.
Dus: lijkt het je leuk om van deze uitdaging een succes te maken, geef je dan op via:
paulus1@zwollenaar.nl of jpb8011@msn.com. We kunnen veel mensen gebruiken!
Twijfel je of je je al eerder opgegeven hebt of heb je vragen, bel met: 06-54914973
PS: Al jaren is “De Vlieger” de winnaar onder scholen in de optocht, het wordt tijd dat
wij die prijs dit schooljaar in de wacht gaan slepen……;-)
Tot snel!
Namens de commissie
Jan-Paul Bakker

Groep 8 op kamp:
Wij zijn op kamp geweest met de fiets naar Ommen. Daar gingen we slapen bij de
kampeerboerderij in een schuur. Het was daar heel cool. We konden er pingpongen,
voetballen, tafelvoetballen en op het terrein kon je ook heel leuk spelen. We hebben
gesurvivald. In de avond hadden we een spooktocht. Gelukkig ging die dit jaar wel
door, dat heeft te maken met het weer en of het wel mag. Elk jaar is het weer
afwachten. De volgende dag gingen we zwemmen. Het zwembad is best koud, want
het is buiten, maar er is wel een hele leuke glijbaan. Die dag hebben we bij de
kampeerboerderij gespeeld en in de avond een disco gehad. Het was heel gezellig
en er was ook een vuurtje. De dag daarna zijn we nog Ommen in geweest om een

spel te doen en je mocht zelf nog wat kopen. Toen gingen we weer terug naar Zwolle
met de fiets. Het eten heeft juf Yvonne gemaakt (heel lekker)!
Groetjes groep 8

Sparen voor de schoolbieb – actie Bruna
Vorig schooljaar hebben wij ook meegedaan aan deze actie. Toen moesten we bij
één specifieke Bruna onze boeken kopen. Dat maakt dit jaar niet uit! Zelfs online kan
je bestellen. Zie de informatie hieronder:
Van 4 t/m 15 oktober is het weer Kinderboekenweek. Het thema dit jaar is: Gruwelijk
eng! Tijdens de Kinderboekenweek organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je
schoolbieb’. Wij willen graag het (voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden
het leuk vinden om samen met u en de kinderen onze schoolbibliotheek uit te breiden
met de nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer
boeken we kunnen uitzoeken!
Hoe werkt de Schoolbieb-actie?
U koopt van 4 t/m 15 oktober 2017 één (of meerdere) kinderboek(en) bij Bruna – in de
winkel of op bruna.nl – en levert de
kassabon in op school bij de
leerkracht van uw kind. Lever de
kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in
op school. Wij leveren de
kassabonnen in bij een Bruna-winkel.
Bruna telt de kassabonbedragen na
inlevering bij elkaar op en de school
ontvangt een waardebon.

De school mag t/m 16 december 2017 voor 20% van het totale kassabonbedrag
nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel. Wij hopen dat u samen met de
kinderen meedoet, want leesplezier creëren we samen! Kijk voor de
actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb.

Nieuws uit groep 3
Het thema dat wij hebben in groep 3 rondom het jubileum, is het koningshuis. We
hebben gekeken wie allemaal bij het koninklijkhuis horen. Daarna hebben we
postzegels van onszelf gemaakt. Die zij te zien in het museum straks.
Maar hoe leuk zou het zijn als de koning op bezoek zou komen in ons Geert
Grotemuseum? We hebben met elkaar een brief gemaakt. Deze brief sturen we naar
de koning.

We hebben inmiddels ook al antwoord!

