Agenda
1 september
1 september
2 september
3 september
4 september
7 september
7 september

14 september
17 september
23 september
28 september
5 oktober
7 oktober
7 oktober
7 t/m 18 oktober
17 t/m 25 oktober
28 oktober
28 t/m 30 oktober

Feestelijke opening van de nieuwe hoofdingang
Inloopochtend voor ouders van groep 5a / 5b
Inloopochtend voor ouders van groep 6
Inloopochtend voor ouders van groep 7
Inloopochtend voor ouders van groep 8
Inloopochtend voor ouders van groep 4a / 4b
Rondleiding en informatie voor toekomstige ouders: 9.00-10.00 uur
Studiemiddag team. Kinderen ’s middags vrij
Informatieavond
Kinderpostzegels
OR / MR vergadering
Studiedag. Kinderen vrij
Schoolfotograaf
Rondleiding en informatie voor toekomstige ouders: 9.00-10.00 uur
Kinderboekenweek
Herfstvakantie
Luizencontrole
Groep 7 gaat naar Brugge

Nieuws van directie
Algemeen
Op 17 augustus zijn we vol energie en enthousiasme met het nieuwe schooljaar begonnen. Ik
wilde jullie van harte verwelkomen op het schoolplein, maar het weer heeft het niet toegelaten.
Ik heb al geleerd om flexibel te zijn en daarom had ik besloten om bij alle groepen langs te
komen om de kinderen persoonlijk te begroeten en door te geven wat ik graag samen met hun
dit schooljaar wil bereiken. Het was mooi om de verhalen van de kinderen en ook om hun
meningen over de school te horen. Ze zijn jong, maar ze weten heel goed wat mooi is of niet!!

Nu hebben we een prachtige, frisse, moderne en grotere school waarbij alle groepen samen
op 1 locatie kunnen zijn! Ik heb de kinderen gevraagd wat ze belangrijk vinden op school. Ik
heb van alles gehoord: het grote schoolplein, de vleugel (onze nieuwe naam voor de
noodlokalen, het klinkt chiquer!), de leerkrachten…. Ik heb gezegd dat het belangrijkste van de
school niet het gebouw of de leerkrachten zijn, maar de kinderen zelf. Een school zonder
kinderen is geen school. Dan is het maar een saai gebouw. De kinderen waren blij om te horen
dat zij het belangrijkste van de school zijn. Ik meen het.
Ik heb met de kinderen drie
afspraken gemaakt voor het
nieuwe schooljaar. De school is
heel mooi geworden, maar het
belangrijkste is dat we mooier
worden, mooier van binnen.
Wat gaan we dit jaar doen om van binnen mooier te worden, nog mooier dat we al zijn?
1.
2.
3.

We worden extra mooi van binnen als we elkaar helpen. Met of zonder zin gaan we dit
jaar altijd helpen als iemand onze hulp vraagt of als we zien dat iemand hulp nodig heeft.
We moeten ook leren om hulp te durven vragen.
We worden extra mooi van binnen als we iedereen laten meespelen. Ook als de groep al
compleet is. Er kan altijd iemand bij.
We worden extra mooi van binnen als we ´sorry´ uit het hart zeggenals het nodig is. Het
kan gebeuren dat we fouten maken of dat het ons niet lukt om lief te zijn. Dat is geen
probleem, we zijn niet perfect. We zeggen niet sorry omdat juf zegt dat we dat moeten
doen, maar omdat we het menen. Het komt uit ons hart!

Aan ouders wil ik ook iets vragen: We moeten onze kinderen groot en sterk van binnen laten
groeien. Groeien van binnen: Geen perfecte kinderen, maar wel goede “mooie” kinderen. Dit
zullen we samen doen. Samen lukt het ons zeker. We hebben elkaar nodig. Ik wens jullie
allemaal een mooi schooljaar toe!
Nieuwe school, nieuwe aanpak
Wanneer de deur ´s morgens open gaat, gaan alleen de ouders van groep 1 t/m 3 mee naar
binnen. Met deze nieuwe aanpak zien we de ouders van de hogere groepen minder vaak in
de school. We willen jullie de mogelijkheid geven om 1 keer per maand in het lokaal te komen.
Om voor de rust en de structuur te kunnen blijven zorgen, hebben we een planning gemaakt.
Natuurlijk blijven de leerkrachten elke dag vanaf 8.20 uur op het schoolplein aanspreekbaar.
Wanneer om 8.25 uur de bel gaat, gaan de kinderen in de rij staan. Om 8.30 uur gaat de
leerkracht met de groep naar binnen.
Eerste*
maandag
van de
maand

Eerste*
dinsdag
van de
maand

Eerste*
woensdag
van de
maand

Eerste*
donderdag
van de
maand

Eerste*
vrijdag
van de
maand

Groep
4a en 4b

Groep
5a en 5b

Groep 6

Groep 7

Groep 8

Eerste* = eerste schooldag

Feestelijke opening
Op dinsdag 1 september zal de hoofdingang officieel geopend worden. We gaan dit op
feestelijke wijze doen. Hopelijk regent het niet en kan het plan doorgaan. We verwachten jullie
om 8.20 uur. Om 8.30 zullen de kinderen naar hun klas gaan. Voor ouders is er na afloop koffie
op het plein.
Nieuw personeel
- Het team is versterkt met twee nieuwe onderwijsassistenten : Engelien Franken en Sanne
Koopman. Het zijn collega’s van andere Catent scholen en komen met veel enthousiasme
ons team versterken. Ze gaan groep 3 en groep 6 ondersteunen.
- Ook kan ik met jullie delen dat Marieke van Gelder in dienst van Catent komt. Ze is een
bekende leerkracht van ons die we niet kwijt willen. Catent is akkoord met ons gegaan.
- Leanne Peeters is onze nieuwe WPO student en staat voor groep 1/2c.
We zijn blij dat ze ons team komen versterken. Welkom op de Geert Groteschool.
Studiedagen
In de nieuwe schoolgids, die jullie gemaild is, staan alle studiedagen en vrije middagen van het
nieuwe schooljaar vermeld. De eerste studiemiddag vindt plaats op 14 september. De kinderen
zijn alleen ’s middags vrij.
Informatieavond
Dit jaar vindt de informatieavond plaats op donderdagavond 17 september. Er zullen twee
rondes zijn, waardoor u de mogelijkheid heeft om bij meerdere klassen aanwezig te zijn. De
eerste ronde is van 19.30 uur t/m 20.15 uur. Er zal hierna een pauze zijn. De tweede ronde is van
20.15 uur t/m 21.00 uur. Na afloop is er een borrel.
De ouderraad zal ook aanwezig zijn om u te informeren over de hulp die we ook dit jaar weer
nodig hebben van ouders.
Eerste ronde

Tweede ronde

19.15

Inloop

20.00

Inloop

19.30

Eerste ronde
leerkrachten gr. 1 t/m 4

20.15

Tweede ronde
leerkrachten gr. 5 t/m 8

20.15

Afronden

21.00

Afronden

20.00

Borrel voor de ouders die niet blijven voor tweede ronde

21.00 Borrel (tot 22.00)

Nieuwe CAO
Op 1 augustus is er een nieuwe CAO in het onderwijs ingegaan. Fulltime leerkrachten gaan van
een fte factor naar een uren factor. Zo heeft een fulltime leerkracht geen 1.0 factor, maar een
40-urige werkweek. Dit houdt in dat leerkrachten elke dag van 8.00 uur t/m 16.30 uur aanwezig
zijn op school. Dit heeft ook consequenties voor u. Wanneer u een afspraak met een leerkracht
wil maken, moet dit vóór 16.30 uur ingepland worden.
Om de uren te maken, zullen de leerkrachten 4 weken i.p.v. 6 weken zomervakantie hebben.
Daarnaast staan er studiedagen voor leerkrachten ingepland, wanneer de kinderen een vrije
dag hebben. Voor de kinderen verandert er niks.

Even voorstellen
Hallo allemaal!
Mijn naam is Leanne Peeters. Ik ben 22 jaar oud en ik woon in
Apeldoorn. Ik ben 4e jaars student aan de Katholieke Pabo Zwolle
en ik ben dit schooljaar te vinden op de Geert Groteschool om
mijn afstudeerstage te lopen.
Ik sta twee dagen voor de groep. 1 dag ben ik wel op de Geert
Groteschool, maar sta ik niet voor groep 1/2 A. Ik ben dan aan het
werk rondom het onderzoek wat dit jaar uitgevoerd gaat worden.
Omdat de Geert Groteschool werkt rondom het
Ontwikkelingsgericht Onderwijs, oftewel OGO, zal het onderzoek
dit schooljaar in het teken staan van thematiseren binnen
begrijpend lezen en zal vooral gericht zijn op de groepen 3 en 4. Ik
heb ontzettend veel zin in dit schooljaar en hoop er een mooi jaar
van te maken!

Nieuws uit groep 1/2a
We zijn weer gestart met het nieuwe schooljaar! In een nieuwe school en een nieuwe klas. De
eerste twee weken zijn alweer bijna voorbij en we hebben al veel leuke en nieuwe dingen
gedaan en gemaakt. In groep 1/2 A zijn we begonnen met het maken van de
verjaardagskalender. Hiervoor zijn alle kinderen op de foto gegaan. Ze mochten bij de foto van
hun hoofd zelf feestelijke kleding tekenen en een mooie verjaardagshoed.
Ook zijn we al bezig geweest met het leren van een nieuwe letter, tellen én Engels.
En we spelen natuurlijk lekker veel, binnen én buiten! We gaan er een mooi jaar van maken!

Bedankt!
Een speciaal dankjewel voor Ilse Weijman (moeder van Finn en
Zuze) die ons ook dit jaar weer helpt met de mooie lay-out van de
nieuwsbrief! Fijn Ilse! Bedankt!

