
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 
Algemeen  

Sinterklaas is al in Nederland aangekomen en dat is te merken op school.  
Voor de kleintjes begint er nu een hele spannende tijd. Het is erg leuk om te zien en ook grappig om 
naar hun gesprekken over de cadeaus in de schoolhal te luisteren. Wat hebben ze een rijke fantasie!!!  
Een bedankje voor de decoratiecommissie die onze hal zo mooi heeft versierd. 
 
Afgelopen twee weken heb ik samen met de bouwcoördinatoren de klassenbezoeken gedaan. Ik ben 
een half uur in alle groepen geweest om te observeren. De observatie was gericht op het 
klassenmanagement van de leerkrachten en het nakomen en toepassen van de pedagogische 
afspraken van de school. De leerkrachten konden ook zelf specifieke punten aangeven, waar ze graag 
wilden dat wij naar keken. Ik kan jullie zeggen dat we met reden trots op ons team kunnen zijn en ik 
vind het mooi om te zien hoe we van elkaar leren. 

27 november SAC 

30 nov t/m 4 dec Tentoonstelling surprises sinterklaas in speelzaal 

1 december Muziekochtend sinterklaas groep 1 t/m 4 met muzikale 
ouders 

1 december Pepernoten bakken bij de kleuters 

2 december Juf Danielle jarig 

4 december Rondleiding nieuwe ouders 

5 december Sinterklaas komt op school 

5 december Juf Angelique jarig 

7 december OR vergadering 

11 december Inloop groep 6 

12 december Inloop groep 7 

12 december Kluscommissie 

13 december Inloop groep 8 

14 december Inloop groep 4 

15 december  Inloop groep 5 

20 december Kerstviering en Kerstdiner 

22 december 12.15 uur alle kinderen vrij: Kerstvakantie 

8 januari Weer naar school 



 
 

 
Volgende week begint de laatste maand van het jaar, een gezellige en drukke maand voor iedereen. 
Voor ons is het tevens een moment voor een terugblik op 2017: we evalueren en scherpen de plannen 
voor 2018 aan. Ook dit jaar wil ik jullie vragen een vragenlijst in te vullen. Ik ben me ervan bewust dat 
niet alle vragen makkelijk zijn om te beantwoorden of eenduidig geïnterpreteerd kunnen worden. Het 
zijn standaardlijsten maar ze helpen ons om jullie mening te ontvangen. Volgende week krijgen jullie 
een mail met de link naar deze vragenlijst. Alvast bedankt voor jullie tijd en medewerking.  
 

Personeelszaken 

Het team groeit en ik dacht dat een organigram een mooi overzicht kan geven van wie, wat op de 
Geert Groteschool doet. In de bijlage van deze nieuwsbrief vinden jullie het organigram van dit 
schooljaar.  
Zoals jullie kunnen lezen, hebben we een nieuwe interne begeleider, Marjon Bottenberg. Ze komt 
vanaf januari 2018 ons team versterken op het gebied van de zorg. Marjon zal de zorgcoördinatie in de 
midden- en bovenbouw op zich nemen (groep 5 t/m 8). Yvonne Kortenoever zal voor de onderbouw 
(groep 1 t/m 4) blijven zorgen.  
 

Schoenmaatjes  

De laatste 3 jaar hebben we voor Kerst een actie 
samen met de voedselbank opgezet om 
gezinnen in Nederland te ondersteunen. Dit jaar 
willen we graag dat onze leerlingen kinderen in 
arme landen steunen en iets concreets voor hen 
doen. Een van de mooiste aspecten van het 
Kerstfeest is delen en aan anderen denken. 
Samen proberen we dit tastbaar te maken.  
 
Er is veel mogelijk: van simpele schoenendoos 
tot een onvergetelijk cadeau. We willen jullie 
vragen mee te doen met de actie 
Schoenmaatjes. Dit is een actie ten behoeve van kinderen in Afrika, Azië en Oost-Europa waar we als 
Geert Groteschool  graag aan meewerken. Schoenmaatjes is een actie van Edukans. Kinderen in 
Nederland vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor 
leeftijdsgenootjes in landen als Malawi, Oeganda, Irak en Moldavië. Dit jaar vindt de actie al voor de 

19e keer plaats! Samen met andere scholen hopen we 
meer dan 175.000 schoenendozen te verzamelen. 
Natuurlijk willen we als Geert Groteschool zoveel 
mogelijke schoenendozen voor onze rekening nemen! 
Meedoen betekent dus dat elk kind persoonlijk een 
verrassingspakket samenstelt voor een 
leeftijdsgenootje ver weg. We kunnen niet zonder jullie 
hulp!  
Willen jullie thuis samen met jullie zoon of dochter een 
schoenendoos vullen met schoolmateriaal, 
toiletartikelen en speelgoed? Jullie kunnen natuurlijk 
ook één doos per gezin vullen. Hoe het precies werkt en 

wat er wel en niet in de doos mag, staat in de folder. Deze folder en de lege schoenendoos krijgen de 
kinderen woensdag 6 december mee naar huis. De kinderen hebben tot 18 december de tijd om aan 
de doos te werken.  Heel hartelijk bedankt. Zij blij … maar wij niet minder!  
Voor meer informatie over deze actie: https://www.edukans.nl/programma/schoenmaatjes/ 
 



 
 

Annelies is bevallen! 
Juf Annelies en haar man Adriaan zijn op maandag 20 november de trotse ouders geworden van 
dochter Celine Anna. Phyllis is grote zus geworden. 
Van harte gefeliciteerd en heel veel geluk samen! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sinterklaas 
De goedheiligman is weer in het land. De kinderen van de bovenbouw hebben 
inmiddels lootjes getrokken. De surprises die gemaakt worden zullen van 
donderdag 30 november t/m vrijdag 1 december tentoongesteld worden in 
de speelzaal. Iedereen is welkom om deze na schooltijd te komen bekijken.  
 
Op dinsdag 5 december zal sinterklaas ook op de Geert Groteschool 
aankomen. Alle ouders zijn van harte welkom om bij de aankomst van 
sinterklaas aanwezig te zijn op het schoolplein. We verwachten hem rond 
8.30 uur te ontvangen op het schoolplein.  De kinderen mogen deze dag 
verkleed op schol komen en hun eigen eten en drinken meenemen, maar 
zullen daarnaast natuurlijk ook lekker mogen snoepen van al het lekkers 
dat ze ontvangen van de pieten.  

 

Schoonmaakavond 
Veel dank aan alle 32 ouders die afgelopen dinsdag hebben geholpen met het schoonmaken van de 
klassen!! Sinds lange tijd zijn alle lokalen op 1 avond weer lekker schoon en fris gemaakt! Bedankt voor 
de tips die we gekregen hebben voor de volgende schoonmaakavond op woensdag 7 februari.  
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjOyLTOgNXXAhWI1RoKHfikAroQjRwIBw&url=http://www.sinterklaasessen.be/&psig=AOvVaw2lwFLeqL1xBKd0K3aVCtt_&ust=1511537088502516


 
 

Nieuwe boeken! 
Alle groepen hebben een eigen bibliotheek in de klas. Inmiddels waren bij de groepen 5 
t/m 7 de boeken sterk verouderd of er waren er te weinig. Aan het begin van het 
schooljaar hebben de leerkrachten van deze groepen geïnventariseerd welke boeken de 
kinderen graag in hun groepsbibliotheek wilden. Deze boeken (+ nog een heleboel meer) 
hebben we via Waanders in de Broeren besteld. Hartstikke fijn! 
De meeste boeken hebben een harde kaft. Sommige boeken waren niet 

leverbaar in een harde kaft, dus hebben we deze aangeschaft als pocket. Om deze 
boeken toch nog lang mooi te houden, zouden we er graag boeklon omheen hebben. 
Wie o wie zou voor ons 5 boeken willen voorzien van boeklon? Meld je aan bij Caren 
(crikkert@geertgroteschool.nl). Nieuws van de leerlingenraad 
                                                                        

Nieuws uit de leerlingenraad  
Graag willen we ons even voorstellen,  
Nadat iedereen een jaartje is op geschoven, zijn er voor dit 
schooljaar weer 2 nieuwe deelnemers uit groep 6 gekozen. Marijn, 
Senna uit groep 8 , Mees en Jasmijn uit groep 7 waren al actief in 
de leerlingenraad en hebben ook voor dit schooljaar weer het 
contract samen met Loles ondertekend. 
 
Uit groep 6A en groep 6B stellen zich aan jullie voor: 
 
Hallo allemaal  
ik ben Zuze Weijman uit groep 6a. En ik ben dit jaar samen met Linus, gekozen voor de leerlingenraad.  
 Ik had bedacht om  
 - een mooie klimwand te maken op de geluidswal 
 - een glijbaan van de geluidswal 
 - muziek aan op het plein in de pauze 
 - mooie bloembakken op het plein 
 - een echt voetbalveld  
 En nog veel meer!  
 
Ik vind het erg leuk dat ik gekozen ben, de andere kinderen van de leerlingenraad zijn erg aardig! En 
samen maken we mooie plannen. We mogen nu voor €400,- een idee bedenken voor het schoolplein. 
We denken aan kunstgras. We gaan meten en rekenen of het kan.  
Daarnaast hebben we nog meer leuke ideeën. Heb je zelf ideeën, deel het met de leerlingenraad. 

 
Hallo,  
Ik ben Linus, ik ben 9 jaar en mijn hobby`s zijn judo, voetbal 
en gamen.  
Ik zit in groep 6b en ik zit in de leerlingenraad sinds dit jaar.  
Mijn voorstel is, dat er een handvaardigheid-lokaal komt.  
Ik wil dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Dat 
pesten stopt!  
Laterrrrrrrrrrrrr  
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En hebben jullie de krant al 
gelezen? Een afvaardiging van 
onze leerlingenraad stond daar 
in! Senna en Marijn zijn bij het 

kinderplatform geweest.   

 

 

 

 

 

 

 

MR overleg 
Dinsdag 14 november stond er weer een MR overleg op de agenda. 
We hebben de begroting doorgenomen met daarbij een toelichting van Loles gekregen. 
Vervolgens hebben wij het veiligheidsprotocol besproken en het laatste onderwerp voor deze avond 
was de schoonmaakavond en de communicatie hierover. De notulen staan binnenkort op de website. 
 

De Nationale Voorleeswedstrijd 

Op vrijdag 24 november was de finale van de Nationale Voorleeswedstrijd van onze school. Vier 
kinderen uit groep 7 deden hieraan mee:  

Wik de Groot 7A 
Marre Nijland 7B 
Kike van der Veen 7B 
Pascalle van Gogh 7B 

De speelzaal was ingericht met een heerlijke bank 
waarop onze finalisten konden voorlezen. De 
kinderen uit de groepen 7 zaten lekker op de matten 
op de grond. Juf Loles en juf Caren (leescoördinator) 
zaten in de jury. 
Wat was het spannend! Alle vier hebben ze goed 
voorgelezen. Marre gebruikte goed haar mimiek. Bij 
Wik werden we nieuwsgierig naar het vervolg, want 
het was al snel spannend! Pascalle kon heel goed 
spelen met haar stem. Daardoor bleven we allemaal 
geboeid luisteren. En Kike was heel rustig en heel 
goed verstaanbaar. 



 
 

Uiteindelijk heeft de jury besloten dat Marre heeft gewonnen. Zij mag door naar de volgende ronde in 
de Stadkamer (bibliotheek) in Zwolle. Zodra we weten wanneer dit is, zullen we dit melden. 
 
Gefeliciteerd Marre! En heel veel succes bij de volgende ronde!! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 3 
Afgelopen week hebben de groepen 3 en 4 een brief van Sinterklaas gekregen! 
Daarin vroeg hij ons om hulp. Sinterklaas krijgt altijd verlanglijstjes via de schoenen 
van de kinderen. Maar hij zou het zo leuk vinden op eens verlanglijstjes via de post 
te krijgen. Hoe werkt de post eigenlijk? 
Wij zijn gestart met het thema ‘de post’ en gaan hierin uitzoeken hoe een brief 

schrijven en versturen nu eigenlijk in z’n werk 
gaat. Hopelijk kunnen we Sinterklaas een beetje 
helpen. 
 
Wisten jullie dat: 
- Er heeeeeeeeel veel tanden worden gewisseld 
bij ons in de groep? 
- We al heel veel letters kennen, namelijk: i, e, o, 
aa, ee, oo, oe, ij, k, m, s, p, r, v, n, t, b, d, z, h, w. 
- We nu ook zelf al boekjes kunnen lezen van Avi 
start en al een beetje Avi M3? 
- We met rekenen met bussommen bezig zijn? 
- We een rekenrekje hebben gekregen om mee 
te rekenen? 
- We als we naar het rekenrekje kijken, we direct 
kunnen zien hoeveel kralen er zijn opgezet? 

 



 
 

Van wie?  
Er liggen nog schoolgidsen van vroeger op school. Deze zijn door iemand naar 
school gebracht ter aanlevering van materiaal voor de reünie. Van wie zijn 
deze? U kunt ze ophalen bij Marloes.  
 

 

 

Handbal toernooi 
Schoolhandbaltoernooi! Wat een passie, strijdlust 
en plezier! Trots op ons team! En dan de laatste 
wedstrijd alles geven en met 4-9 winnen! Daarnaast 
hebben de  kinderen een certificaat ontvangen. 
Goed gedaan! 
 
Meester Vartan 
 
 
 
 

 

Nieuwe hesjes! 
Laurens Bouwmeester, de vader van Yve (groep 2) en Quint (groep 3) werkt bij Volvo en heeft nieuwe 
hesjes voor ons geregeld! Op de hesjes staat de logo van onze school. Groep 3 mocht ze even 
uittesten. En zoals je kan zien: ze zitten als gegoten! 
Ontzettend bedankt hiervoor! 



 
 

Mediamasters in groep 7 
Wij hebben deze week mediamasters gedaan. Dat is een spel 
met vragen over sociale media. 
Zodat kinderen beter met sociale media om kunnen gaan en 
dat is handig voor later. 
We hebben geleerd dat voor de vr bril een televisiebril was 
uitgevonden door Hugo van Gernsback. 
Je had per dag vragen die je moest beantwoorden en daardoor 
kreeg je ook jokers voor de finale. 
En we konden jokers verdienen op de thuispagina, wij hadden 
veel jokers verdiend. 
 
De jokers konden we gebruiken in de finale. Het ging over een jongen en twee meisjes die vast zaten in 
een game. En er was een rare gamemaker die het had ontworpen en hij wou dat de game zo goed was 
dat de game de beste van de wereld werd. 
Maar dat lukte niet altijd, want we wonnen van hem. Bij de finale had je 15 vragen en 3 minuten om 
het te beantwoorden. En je kon kiezen uit een makkelijk of moeilijke vraag en bij de vraag kon je een 
joker gebruiken. Er waren veel scholen die mee deden. 
Ik vond zelf dat het wel leuk was en het is leuk dat je naar website moest gaan voor sommige vragen 
en de finale was heel spannend. Maandag 27 november horen wij de uitslag! 
Groetjes Kay uit groep 7a  
 
Wij hebben deze week mediamasters gespeeld. Dat zijn vragen over sociale media, VR, AI, YouTube, 
enz. . Je kan jokers verdienen als je 4 vragen goed hebt. We hebben ook een thuis pagina dan kunnen 
wij thuis ook jokers verdienen. Op vrijdag 24-11-2017 hebben we de finale gedaan en we krijgen op 
maandag 27-11-2017 de uitslag van de finale wie er heeft gewonnen. Ik geeft de media missie een 9, 
Waarom? Het is goed gemaakt; het geluid, uitleg en de vragen. Het heeft wel geholpen de media 
missies, om media wijs te worden. 
Groetjes Saar uit groep 7a  
 

Carnaval 
Beste ouders, 
  
Vorig schooljaar heeft Stadsprins Sebas de 1e de Geert Groteschool 
uitgedaagd om met een eigen praalwagen deel te nemen aan de 
carnavalsoptocht in Zwolle op carnavals zaterdag. 
 
Deze uitdaging nemen wij als katholieke basisschool natuurlijk graag 
aan...... en daar hebben wij jullie hulp bij nodig. Zowel ouders als 
kinderen! 
  
Wat is de bedoeling? 
Op zaterdagmiddag 10 februari 2018 is de optocht in de binnenstad 
van Zwolle, tijdens carnaval Sassendonk genaamd.  
  
Met een groepje enthousiaste ouders zijn we aan de slag gegaan om de deelname aan de optocht 
mogelijk te maken: kostuums, praalwagen, budget, thema.  
  
En hiervoor zijn wij op zoek naar leerlingen die mee willen lopen. Vind jij het leuk om samen met je 
vriendjes en vriendjes de Geert Groteschool te vertegenwoordigen tijdens DE carnavalsoptocht van 



 
 

Zwolle? Meld je dan aan (naam ouder + kind) via: carnavalgeertgrote@gmail.com. Wij nemen dan 
graag contact met je op.  
  
Een paar carnavaleske weetjes: 
- leerlingen van groep 1 t/m 4: wat tof dat je mee doet, vraag je papa of mama ook mee te lopen? Het 
is ongeveer 3,5 km lopen. 
- leerlingen van groep 5 t/m 8: super dat je mee doet aan de optocht, probeer je ook nog een vriendje 
of vriendinnetje mee te vragen? Dan kun je samen mee doen en afhankelijk van het aantal 
aanmeldingen kijken wij hoeveel ouders we nodig hebben. 
- de exacte tijdsplanning op 10 februari volgt nog maar de optocht is tussen 13.00 en 16.00 uur. De 
prijsuitreiking is om 17.30 uur 
- iedereen die mee wil lopen is welkom: plezier, lol en veiligheid staan voorop 
- de optocht lopen is een mooie oefening voor de wandel4daagse :-) 
- ouders en kinderen lopen verkleed mee, wij zorgen voor het thema en de kostuums 
  
We kijken uit naar jullie aanmelding. We hopen op jullie enthousiasme! 
 
Daarnaast zijn wij voor de praalwagen op zoek naar: 
- 2 tot 4 ouders voor het bouwen van maquettes op de wagen  
- 2 ouders voor het aanpassen van de wagen tijdens een avondje klussen 
  
Alaaf! Namens de carnavalswerkgroep:  
Anneke Torenbosch (groep 1/2B), Iris van Pijkeren (groep 1/2b en 5), Friso Schotanus (groep 1/2b en 
6), Jan-Paul Bakker (groep 6a/b), Esther Doornbosch (groep 1/2b en 5), Alwin Vrijburg (groep 4 en 6), 
Ellen Terpstra (groep 3), Geert Harm Boerhave (groep 4 en 6), Marco Mulder (groep1/2A), Kees-Jan 
Bolink (groep 5) 
 
Je kunt ons bereiken op carnavalgeertgrote@gmail.com of 1 van ons aanspreken op het schoolplein. 
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