
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

 

Nieuws van directie 

Algemeen 

De Cito-toetsweek is bijna achter de rug. Er zijn nog leerlingen die vanwege ziekte nog 

enkele toetsen moeten inhalen. 

Alle leerlingen hebben hun best gedaan en er is flink gewerkt. Voor enkele leerlingen is 

het spannender of moeilijker geweest dan voor anderen. Het belangrijkste is te weten 

dat de Cito-toets niet alleen maar een 

momentopname is maar vooral een gelegenheid om 

na te denken en te reflecteren over welke doelen en 

middelen gekozen moeten worden om door te gaan 

met de ontwikkeling en het leerproces van de 

leerlingen.  Daarom is het belangrijk om samen –

leerkrachten, ouders en leerlingen– af te stemmen wat 

jullie kinderen nodig hebben om goed te kunnen leren 

of beter gezegd: om alles wat er in zit te laten 

opbloeien.  

29 t/m 4 februari  Nationale voorleesdagen 

5 februari Kluscommissie 

7 februari  Schoonmaakavond 

9 februari  Carnaval op school 

10 februari  Carnavalsoptocht in Zwolle 

11 februari Juf Marloes jarig 

12 februari Rondleiding nieuwe ouders 

15 februari Juf Linda jarig 

Rapport mee naar huis 

Voorronde schaken groep 5 t/m 8 

19 t/m 22 februari Rapportgesprekken 

24 februari t/m 4 maart Voorjaarsvakantie 



 
 

Veel ouders associëren Cito nu eenmaal met een score die bepaalt of het kind over 

gaat of blijft zitten. Gelukkig is dit niet de visie van onze school. De Cito-toets vormt één 

van de manieren om een kind te volgen, gedurende acht jaar basisonderwijs.  Voor 

ons is toetsen om het toetsen niet zinvol. Het toetsen maakt onderdeel uit van het totale 

leerproces, in welke vorm dan ook en het moet wel een vervolg hebben.  De 

leerkrachten zullen de volgende twee weken de Cito-toetsen en de andere gegevens 

van jullie kinderen analyseren. Ze zullen hun conclusies met jullie doornemen in de 

rapportgesprekken en samen met jullie zullen ze de volgende doelen stellen of de 

nodige afspraken maken. 

Rapportgesprekken  

Afgelopen vrijdag 19 januari hebben jullie via een mail de uitnodiging ontvangen voor 

de rapportgesprekken. Deze zijn gepland in de week van 19 februari. Ze zullen 

plaatsvinden van maandag t/m donderdag. Op vrijdag 16 februari nemen de kinderen 

hun rapport mee naar huis. De leerkracht van groep 8 maakt een eigen planning i.v.m. 

de adviesgesprekken. 

Zoals jullie weten worden de oudergesprekken automatisch ingepland door Parnassys, 

ons leerlingvolgsysteem. Vorige keer is het niet voor alle leerlingen goed gegaan, toen 

hebben we contact opgenomen met de help-desk van Parnassys. Hopelijk verloopt 

alles nu naar wens. Ik hoor graag via mail als dit niet zo is. De bedoeling is dat alle 

gesprekken van jouw kinderen op dezelfde dag ingepland zijn. 

Verkeerssituatie rondom school 

 

De afgelopen periode zijn er klachten geweest over de snelheid waarmee gereden 

wordt bij school. Hierdoor zijn er gevaarlijke situaties ontstaan. Ik wil iedereen vragen 

om extra aandacht te geven aan het matigen van jullie snelheid rondom school.  

Kangoeroewedstrijd 

 

Jaarlijks wordt in maart op school de Kangoeroe reken- en 

wiskundewedstrijd gehouden. Dit jaar wordt de wedstrijd 

gehouden op donderdag 15 maart 2018.  

 

De Kangoeroewedstrijd heeft als doel je te laten ervaren dat 

rekenen heel leuk en uitdagend kan zijn. De kangoeroe 

opgaven bestaan uit reken- wiskunde puzzels en gaan over 

getallen, figuren en logisch nadenken. 

De wedstrijd is voor groepen 3 t/m 8. Het is onder schooltijd en 

de kinderen maken de vragen in de klas.  

 

Op de site van de Kangoeroewedstrijd kun je meer informatie vinden. Onder het 

kopje oefenen staan ook de vragen van voorgaande jaren die je eventueel al een 

keer kan oefenen (http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/).We vragen voor het 

meedoen aan de wedstrijd een kleine bijdrage van €2,00 per leerling. Wanneer uw 

kind mee wil doen, geef dit dan uiterlijk donderdag 15 februari door aan de 

leerkracht van uw kind. We hopen op een spannende en leuke wedstrijd!  

http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/
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Subsidie “cultuur met kwaliteit” CMK  

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich leren openstellen voor kunst: dat zij 

van schilderijen en beelden kunnen genieten en daarover kunnen reflecteren. Graag 

willen we dat de leerlingen zich leren uiten door vorm te geven, met behulp van 

verschillende technieken op het gebied van beeldende vorming. We vinden het tevens 

waardevol dat zij zich oriënteren op muziek. Daarom hebben we vier jaar geleden de 

subsidie “cultuur met kwaliteit” aangevraagd en ontvangen. Afgelopen woensdag 24 

januari hebben we de jaarlijkse evaluatie gehad met Elly Cuhfus, projectleider 

cultuureducatie met kwaliteit van de stadskamer, en ik ben blij jullie te kunnen vertellen 

dat we de subsidie “cultuur met kwaliteit” tot de laatste fase 3 gebracht hebben en 

kunnen behouden.  

Dankzij deze subsidie hebben we veel materialen 

kunnen aanschaffen om de creatieve lessen bij de 

methode “laat maar zien” te kunnen geven. Er zijn ook 

nieuwe instrumenten gekocht en extra muzieklessen 

voor de bovenbouw door vakdocenten gegeven.  

Voor groep 6 t/m 8 is na de evaluatie van juni 2017 

besloten te stoppen met de band. In plaats daarvan 

krijgen alle kinderen vanaf augustus 2017 ten behoeve 

van een goede basis, muziekles van een vakdocent. 

Het koor gaat wel door maar de band voorlopig nog 

niet. 

In de groepen 1 t/m 4 wordt een Eigenwijs digitale 

muziekmethode gebruikt. De leerkrachten zijn tevreden over de methode en kunnen 

goede lessen voorbereiden en geven. Groep 5 ontvangt elk jaar muziekles van de 

studenten van het conservatorium. 

Het voornemen van dit schooljaar is om per groep naar een museum of 

muziekuitvoering te gaan. 

 
Enkele van onze nieuwe instrumenten op school.  

 



 
 

Carnaval 2018 

 

Op vrijdag 9 februari barst het carnaval op de Geert Groteschool weer los! Alle 

kinderen mogen deze dag verkleed op school komen. De kinderen die willen, mogen 

serpentines meenemen. Om het schoolplein achteraf weer snel schoon te krijgen 

vragen we om geen spuitbussen of confetti mee te geven. Ook niet tijdens de 

optocht. Wordt dit toch meegegeven, dan zijn we genoodzaakt om dit in te nemen. 

 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit: 

  

8.20  uur:      Polonaise op het schoolplein met kinderen, leerkrachten en ouders.  

8.50  uur:            Alle kinderen gaan met leerkracht mee naar binnen.  

We vragen ouders om afscheid te nemen op het schoolplein en uw 

kind zelf de tas naar binnen te laten brengen.  

Eigen programma in de klas. Kinderen nemen hun dagelijks eten en 

drinken zelf mee.  

  

9.00 uur               Feest in de eigen groep! 

 

Tussen 9-10 uur: Hoog bezoek van de Eileuvers met jeugdprinses Romy   Spijker en haar  

adjudanten Fabienne en Chayenna en StadsPrins Decibel.nl. groep 3 

t/m 8 viert samen met hen feest in de gymzaal.  

 

11.30 uur      Bovenbouw en onderbouw worden aan elkaar gekoppeld.  

                            Opstellen voor de optocht.  

 

11.45 uur:      Optocht door de wijk met alle kinderen. Ouders zijn van harte welkom    

                   om mee te lopen of langs de kant te staan.  

12.15 uur:             Aankomst GGS. Kinderen onderbouw gaan naar binnen en halen     

hun tas op om naar huis te gaan.  

 

12.15 uur:       De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij. 

      

13.00 uur:      Start playbackshow groep 4 t/m 8 in de gymzaal.  

 

14.30 uur:       De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar huis. 

 

 

 



 
 

Nieuws van de commissie carnavalsoptocht  

Op 10 februari a.s. gaat de Geert Groteschool voor het eerst meedoen met de 

carnavalsoptocht in Sassendonk! 

 

We staan die dag met meer dan 30 kinderen aan de start en een aantal ouders die 

meelopen, een hele mooie opkomst waar we alleen maar op gehoopt hadden. 

Met elkaar gaan we er een gezellig feestje van maken en zullen we onze school goed 

vertegenwoordigen: SKITTEREND, WI’J GAON VEUR GOLD!! 

  

Alle deelnemers van de optocht ontvangen binnenkort het draaiboek voor de optocht 

en informatie over de kostuums. Opgeven kan helaas niet meer, maar komt allen naar 

Sassendonk om de optocht te zien en om onze school aan te moedigen! 

De optocht start om 13.30 uur. Hierbij de route: 

  

Start op de Wethouder Alfrinkweg, Hortensiastraat, Assendorperstraat ( 14:15 uur hoek 

Hortensia / Assendorperstr.), Klein Wezenland (15:00 Sassenpoort) 

Wilhelminasingel, Spoelstraat, Gasthuisplein, Oude Vismarkt, Grote Markt (Hier vind je 

ook de Optocht tribune (15:20 uur), Luttekestraat alwaar de Stadsprins het Defilé zal 

afnemen (15:25). Rechtsaf naar de Eekwal hier word de optocht ontbonden. 

Voor meer informatie kijk op: http://eileuvers.nl/optocht-sassendonk-2018/ 

Oproep schminken 

Wij zijn nog op zoek naar 1 a 2 ouders die willen schminken op zaterdag 10 februari 

tussen 12.30 en 13.30 uur bij de start van de optocht. 

Wil jij helpen? Mail dan naar carnavalgeertgrote@gmail.com 

 

Alaaf, commissie carnavalsoptocht GGS 
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Cadeau van één van onze ouders 

 

Afgelopen vrijdag hebben wij uit handen van de vader van Laurens, Schelto Bus  

(van Handelsmaatschappij BUS), een aggregaat ontvangen. 

Wat fijn dat wij voor de komende jaren voorzien zijn van een goedwerkend 

aggregaat voor feesten en evenementen op school. 

Nooit meer stoppen die doorslaan! Namens de hele school, hartelijk dank! 

 

Schoonmaakavond 

Zoals bekend staat de tweede 

schoonmaakavond van dit schooljaar 

gepland op donderdagavond 7 

februari. Let op! De tijd is vervroegd naar 

19.00 uur. Er zijn 3 schoonmaakavonden 

gepland. We vragen ouders om 1x per 

jaar te komen helpen. (zie bijlage)  

Bij de eerste avond waren er ouders die 

graag de klas van hun eigen zoon / 

dochter wilden schoonmaken. 

Onderling ruilen is geen probleem, zolang in alle groepen maar hulp genoeg is. In de 

bijlage nogmaals het rooster. We hebben enkele ruimtes weg gehaald, zoals 

koffiekamer, directiekamer en de gangen. We hebben dus hier en daar geschoven 

met wat namen. Enkele ouders hebben zelf doorgegeven om te ruilen met een 

andere ouder in juni. Wij weten hiervan. Op school zullen schoonmaakmiddelen en 

doekjes aanwezig zijn. Een extra dweil of stofzuiger kan geen kwaad, dus wie wat 

mee kan nemen…graag! We hopen net als vorige keer weer op een gezellige avond 

en een frisse school!  De koffie en thee staat voor u klaar! Uiteraard evalueren we de 

schoonmaakavond voor volgend schooljaar.  

 

Yvonne en Marloes 
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Nieuws uit groep 5 
 

Wij gaan jullie iets vertellen over groep 5. We leren klokkijken. En we leren ook 

deelsommen. We hebben een portret van ons zelf gemaakt met onze goede 

voornemens. 

Een paar kinderen hebben een plusboek van rekenen. 

En bij taal hebben ook een paar kinderen een plusboek. 

We hebben heel veel  CITO toetsen. 

En we hebben voor het eerst surprises gemaakt. 

We hebben heel veel gym. 

We hebben ook met groep 4 gegymd. 

we hebben ook het kerstdiner gedaan. 

We hebben met de kleuters geknutseld . 

We hebben net nieuwe tafels. 

We hebben andere latjes bij onze Tafels. 

We lezen elke woensdag met de kleuters van groep ½. 

We hebben Kiva op school en dat betekent dat we aardig voor elkaar zijn. 

We leren op school Rekenen, Taal, Spelling, lezen Engels, Nieuwsbegrip ,Schrijven. 

We hebben een leeshoek en daar zit Morris de pop altijd in. 

We hebben 28 kinderen in de klas. 

We hebben een digibord waar je met een whiteboard stift . 

We lezen ook AVI in het nieuwe jaar. 

In onze klas is het super gezellig. 

We hebben brieven naar onze opa en oma gestuurd 

En we hebben ook brieven terug gekreegen. 

En onze juf heet juf Lotte en ze is super aardig. 

Jisse en Willemijn zitten in de Robotprogamering. 

We hebben een Klasen foto gemaakt. 

We hebben een Iipdup . 

We hebben een pieten huis gemakt. 

We gingen voor het eerst met de fiets naar de biedbotheek. 

We hebben taakjes bijvoorbeeld...vegen, prullenbak, planten. 

We leren ook lidwoorden, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord, zelfstandig 

naamwoord. 

We zitten nu in de bovenbouw. 

We gaan dit jaar spreekbeurt houden. We delen de wc met groep 8. 

We hebben ook een yell . 

 

Gemaakt door Joep en Iva uit groep 5. 

 

 

 

 



 
 

Groep 6a op bezoek bij juf Ilona  
 

We hadden net brood gegeten en toen gingen we wandelen met de klas 

naar Juf Ilona. We gingen er heen omdat ze al heel lang last van haar knie had. 

Ze moest ook geopereerd worden we hebben ook nog geld in gezameld  

voor een bos bloemen en die hebben we aan haar gegeven. Ze vond het heel erg 

leuk dat wij er waren we hebben ook haar kleinkind Vigo gezien. Ook de man van juf 

Ilona was thuis. 

 

Ze was heel blij met de bloemen. Ze had de bloemen gelijk in de vaas gezet. Toen 

kregen we een eierkoek en drinken en daarna gingen we helaas weer weg. 

Toen gingen we lopend naar het Wezenlandenpark daar hebben we nog even in de 

speeltuin gespeeld. We hebben geklommen en een hut gebouwd. We hadden het 

daar heel leuk en gezellig. Toen gingen we weg en we vonden het wel jammer. 

Onderweg gingen we leuke liedjes zingen en praten. Toen waren we aangekomen 

stonden de ouders al op ons te wachten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

💦Zwemtoernooi💦 

 

Beste ouders, 

Wij zijn Cato & Ella en vertellen hoe het zwemtoernooi is verlopen. 

 

Het was in het zwembad de vrolijkheid, ons team bestond uit : ons twee, Tara, Floris 

,Joris en Jasper. En als coaches Azar & Janet . 

Wat moesten we doen: eerst de  estafette, de estafette ging heel goed en daardoor 

zijn we derde geworden.  We zwommen heel goed door dat we goed  

aanmoedigde. 👏💦 

Allenmaal op de buik zwemmen dat was de volgende stap, Jasper en Cato  moesten 

twee banen en de rest moest er 1 . We vonden het allemaal heel leuk .❣💦 

En als laatsten op de rug zwemmen daar had niet iedereen zin in. 

En  dan de prijsuitreiking …… we zijn 2de van de dag 🎉🎉🎉en 4 de  in totaal 

jeeeeeeeee!!!! 

 

Dat was ons verhaal van het zwemtoernooi, het is zeker een aanrader om mee te 

doen. Tot slot willen we onze coaches nog heel erg bedanken voor het coachen! 

Zonder hen was het niet zo’n succes geworden. Bedankt voor jullie hulp en 

enthousiasme!! 

Van Ella & Cato 

 

 

 

 

 

 


