
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 
 

 

 

MR overleg 
Vorige week woensdag heeft het eerste MR overleg plaats gevonden in de nieuwe samenstelling. Na 
een korte voorstelronde, is er een korte uitleg geweest over de onderwerpen waarover de MR met de 
directeur praat. Donderdag 19 oktober hebben Iris en Esther een basiscursus voor MR-leden, waar de 
rol van MR lid verder wordt toegelicht. Waar mag je wel wat van vinden en waarvan juist niet. 
 
We zullen jullie in de nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze overleggen. Daarnaast staan de 
notulen van de overleggen op de website. Mocht je vragen hebben over de MR of onderwerpen die bij 
de medezeggenschap horen, dan kunnen de leden worden benaderd. Ook kan je vragen, opmerkingen 
en suggesties mailen naar mr@geertgroteschool.nl  
 

23 t/m 27 

oktober 

Herfstvakantie 

30 oktober Studiedag – kinderen vrij 

1 november Luizencontrole 

6 t/m 9 

november 

Voortgangsgesprekken 

6 november Koffiemoment nieuwe ouders  

groep 0/1C 

 8 november Rondleiding nieuwe ouders 

13 november Rondleiding nieuwe ouders 

13 november Kluscommissie 

14 november MR Overleg 

15 november Handbaltoernooi groep 5/6 

20 november  Inloop groep 6 

21 november Inloop groep 7 

21 november Schoonmaakavond 

22 november Inloop groep 8 

23 november Inloop groep 4 

24 november  Inloop groep 5 

mailto:mr@geertgroteschool.nl


 
 

De jubileumweek in beeld 
Maandag 9 oktober 

Juf Loles is op 8 oktober 50 jaar geworden. We hebben 
haar toegezongen in het Spaans toen ze ’s ochtends op 
school kwam. Daarmee werd ook de jubileumweek 
geopend. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aan het begin van de middag zijn we met z’n allen op de foto 
geweest. In de vorm van 50!  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
Verder zijn er opa’s en oma’s in de klassen geweest om voor te 
lezen.  
 

 

Dinsdag 10 oktober 
In elke klas was er een high tea. En ’s middags 
hebben we met z’n allen het schoolplein versierd 
met stoepkrijt. 
 
 



 
 

Woensdag 11 oktober 
Op woensdag was er een 
vossenjacht. De 
leerkrachten waren 
verkleed en hadden zich 
verstopt in de wijk. 

 

 

 

 

Donderdag 12 oktober 
’s Morgens heeft Jeroen, de vriend van juf Rinske samen met ons een lipdub opgenomen. De link 
hiervan hebben jullie per mail gekregen. 
’s Middags hebben we een spelletjesmiddag gehad. 
 

 

Vrijdag 13 oktober 
De tijdscapsule is begraven. We hebben allemaal 
spullen van nu in gedaan. Wat zullen de mensen 
denken als ze over weet ik veel hoeveel jaar de 
capsule weer opgraven? 
 
 
 
 
 
 
 

Heel Geert Grote bakt! Klik op deze link om een 
leuk artikel van Annemarie de Kleine te lezen over 
onze bakwedstrijd. 
https://www.facebook.com/notes/banketbakkerij-
schierbeek/our-twelve-points-go-
to/529231920751313/  
 
 
 
 

Er was van alles te beleven op het plein en in school. Al met al een geslaagde middag, die goed 
voorbereid was door de ouderraad! 
 

Schoonmaakavond  
In nieuwsbrief 2 werd er al geschreven over de schoonmaakavond. U 
krijgt allen een aparte mail met daarin het schema voor deze avonden. 
Let dus goed op uw mail! 

https://www.facebook.com/notes/banketbakkerij-schierbeek/our-twelve-points-go-to/529231920751313/
https://www.facebook.com/notes/banketbakkerij-schierbeek/our-twelve-points-go-to/529231920751313/
https://www.facebook.com/notes/banketbakkerij-schierbeek/our-twelve-points-go-to/529231920751313/


 
 

Voorstellen stagiaires 
 
Hallo allemaal, 
Ik ben Eline Rensen, 20 jaar en woon in Zwolle. Naast mijn studie werk ik bij de 
Albert Heijn in Zwolle-Zuid en doe ik vrijwilligerswerk bij turnvereniging CGV Sparta 
Zwolle. Wie weet kom ik jullie daar wel een keertje tegen. Dit jaar hoop ik af te 
studeren aan de Katholieke Pabo. Omdat ik in mijn laatste jaar zit, sta ik 2 dagen 
zelfstandig voor de klas. Op donderdag en vrijdag sta ik voor groep 4B, wat ik 
ontzettend leuk vind. De Geert Groteschool is een academische opleidingsschool. 
Op woensdag ben ik daarom aanwezig om aan mijn Bachelor Thesis te werken en 
onderzoek te doen in school. Ik hoop jullie hier binnenkort wat meer informatie 
over te geven.  
Ik vind het erg leuk dat ik op de Geert Grote school, een heel gezellige school, mag 
afstuderen! 
Mochten jullie nog vragen hebben, kom dan gerust langs. 
 

Hallo allemaal, 
Ik ben Daniëlle Mulder en derde jaars student aan de pabo KPZ. Ik loop al een 
poosje stage in groep 3 waar het erg gezellig is en waar ik al veel heb geleerd. Dit 
leerjaar focus ik me op adaptief lesgeven. Dat wil zeggen dat ik leer om lessen op 
verschillende niveaus te geven. Het eerste deel van het jaar loop ik stage in groep 
3. Daarna zal ik naar een andere groep gaan en daar 10 weken achter elkaar stage 
gaan lopen. Ik hoop veel te leren op de Geert Grote school en de stage aan het 
einde van het jaar met succes af te sluiten. Spreek me gerust aan als er nog vragen 
zijn en dan zie ik u/je graag een keer op school!  

 
Dag ouder(s)/ verzorger(s), 
Mijn naam is Ellen Klein Hofmeijer en ik ben 3e jaars student Universitaire Pabo.  
Voor de minor Ontwikkelingsgericht Onderwijs loop ik tot de kerstvakantie stage in 
groep 1/2b bij Juf Marloes. Daar verdiep ik mij in de wijze waarop ik als leerkracht 
het aan te bieden onderwijs voor kinderen betekenisvol kan maken. Dit kan o.a. 
door de inbreng van de leerlingen mee te nemen in de keuze voor 
onderwijsactiviteiten, thema’s op een uitdagende manier op te bouwen en de 
echte wereld de school binnen te halen. Ik vind het erg leuk om me daar de 
komende tijd verder in te bekwamen en dit vooral ook samen met de kinderen te 
ontdekken. Aan vele van u heb ik mij in de klas al even kort voorgesteld. Ik hoop de 
komende tijd nog meer van u te mogen ontmoeten. Ik sta altijd open voor vragen 
of leuke ideeën.  
Hartelijke groet, 
Ellen 
 

Mijn naam is Angela Bekedam.  
Op dit moment zit ik in het 2e jaar van de Katholieke Pabo in Zwolle. Ik loop op 
dit moment stage in groep 6b bij juf Rinske. Het tweede half jaar ben ik te 
vinden bij de kleuters. Vaak ben ik er op de maandag, maar soms ook een hele 
week. 
Ik ben 19 jaar en ik woon in Dalfsen. Mijn hobby’s zijn handbal en leuke dingen 
doen met mijn vrienden. 
Ik heb veel zin in dit jaar op de Geert Groteschool! 
 



 
 

Nieuws vanuit groep 0/1 C  
 
Wij zijn dan misschien nog niet zo lang op school maar graag willen we vertellen waar wij in 
deze periode mee bezig zijn. 
In onze groep komen er iedere maand kinderen bij die dan ook 4 jaar worden. 
Wanneer je start krijg je een maatje die jou gaat vertellen waar de WC is, hoe je verfkwasten moet 
wassen en nog veel meer. 
We zijn dus begonnen met een klein groepje in september zoals je ziet.   
 
 

Intussen zijn we al weer met 18 kinderen  
Straks in november komen er weer kinderen bij.  
Het is ook herfst en dus zijn we er op uit gegaan om kastanjes  
te zoeken dat mocht bij Frank Hoekstra uit onze groep in de  
tuin. 
We zijn met elkaar naar het huis van Frank gelopen dus …goed  
uitgekeken met oversteken en kwamen met zakken vol  
kastanjes weer terug. 

 
 

          
 

 
Nieuws uit groep 1/2b 
 

We ronden deze week het thema af over 
fotografie. We hebben veel gespeeld in de 
themahoek waar we foto’s van elkaar 
hebben gemaakt. Eerst moest je een 
afspraak met de fotograaf maken. We 
hebben zelf het telefoonnummer bedacht. 
We konden een afspraak maken voor het 
maken van een trouwfoto, een pasfoto, een 
modellenfoto, een familiefoto of een 
grapjesfoto. We hebben ook geleerd hoe je 
een goede foto moet maken en wanneer 
een foto mislukt. We hopen dat de echte 

schoolfotograaf ook mooie foto’s van ons gemaakt heeft! Na de herfstvakantie starten we met een 
nieuw thema!  

 
 



 
 

Tafeltennis toernooi 
Beste ouders, 
Bij ons eerste sporttoernooi hebben we gelijk een prijs gepakt! En wat voor één! De fair play voor 
respect, eerlijkheid, sportiviteit en meedoen! Emma, Sanne, Meis, Dean en Simon (helaas ziek) 
toppers! Op naar het volgende toernooi!  
Sportieve groeten,  
Meester Vartan 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

School-hockeytoernooi 
En niet alleen bij het tafeltennis waren we succesvol, ook bij het school-hockey toernooi! 
Gefeliciteerd groep 8! 

 

 


