
 

Agenda september / oktober 
 

 

21 september:   Studiedag. Alle kinderen vrij 

22 september  Gigi kangoeroe sportdag kleuters (info volgt) 

28 september    Informatieavond 

28 september   Kinderpostzegels groep 7 en 8 

3 oktober    Rondleiding voor nieuwe ouders 

3 oktober    Inloopochtend groep 6 

4 oktober    Inloopochtend groep 7 

4 oktober    Infomiddag Brugge ouders groep 7 

5 oktober    Inloopochtend groep 8 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 

6 oktober    Inloopochtend groep 4 

7 oktober    Inloopochtend groep 5 

12 oktober   Rondleiding nieuwe ouders 

15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

 

 

Nieuws  

 
Algemeen  

Op 29 augustus  zijn we vol energie en 

enthousiasme met het nieuwe schooljaar 

begonnen. Ik heb de meeste van jullie op 

het schoolplein kunnen groeten. De kinderen heb ik allemaal (behalve drie 

die ziek waren) wel persoonlijk kunnen groeten; ik ben langs alle groepen 

geweest. Ze waren gezellig in de kring hun vakantieverhalen aan het 

vertellen. Ik zag dat ze allemaal veel zin hadden om te starten en ook dat ze 

het spannend vonden om na 6 weken iedereen weer te zien.  Fijn dat we er 

allemaal weer zijn. 



Elk schooljaar brengt een uitdaging met zich mee en het lijkt of die uitdaging 

op de Geert Groteschool steeds moeilijker wordt. Samen met 4 andere 

scholen hebben we  na een overgang naar een nieuwe ICT-beheerder 

dataverlies opgelopen. Dat betekent dat we veel informatie van de harde 

schijf verloren zijn. In een bijlage stuur ik jullie de brief van het bestuur waarin 

jullie duidelijk geïnformeerd worden. Ondanks dat er veel van ons gevraagd 

wordt zullen we ook deze uitdaging aangaan en weet ik zeker dat het ons 

lukt.  

 

Inloopochtenden 

Na de positieve ervaring van vorig jaar gaan we dit jaar door met de  

inloopochtenden. Ouders kunnen mee de klas in om te zien waar de 

kinderen mee bezig zijn, sfeer proeven en andere ouders ontmoeten in het 

lokaal. De leerkracht zal om 8.45 uur met de les beginnen. Ouders worden 

verzocht dan weer naar huis te gaan.  

 

Voor de nieuwe ouders een korte uitleg: 

Wanneer de deur ´s morgens open gaat, 

gaan alleen de ouders van groep 1 t/m 3 

mee naar binnen. Met deze aanpak is er 

meer rust in de school, maar zien we de 

ouders van de hogere groepen minder vaak. 

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. 
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4 
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Eerste* = eerste schooldag 

 

Als  het regent kunnen alle kinderen vanaf 8.20 uur naar hun lokaal gaan. De 

ouders van groep 4 t/m 8 nemen dan afscheid op het schoolplein. 
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Verjaardagen  

Dit jaar willen we de verjaardagen op een andere manier vieren. In de 

agenda van de site staan de verjaardagen van alle leerkrachten vermeld. 

We gaan toch een dag kiezen om de verjaardag van alle leerkrachten 

tegelijkertijd te vieren. Jullie horen nog welke dag het wordt. Zo is de hele 

school in een feestelijke sfeer en kunnen alle kinderen de juffen en meesters 

op het schoolplein feliciteren als ze dat leuk vinden. 

  

De leerlingen die jarig zijn vieren hun eigen verjaardag in 

de klas. Ze trakteren de kinderen van hun groep en hun juf 

of meester. We blijven groeien en we hebben steeds meer 

leerlingen en meer leerkrachten. Het is niet nodig een 

traktatie voor alle leerkrachten te maken tenzij jullie 

denken dat voor jullie kind goed of belangrijk is om het wel 

te doen. De traktatie kan dan in de teamkamer gelaten 

worden. 

 

Op de site te vinden  

 

1. Schoolgids 

De schoolgids is op de site geplaats. Ik raad jullie aan om een kijkje te doen. 

Het bevat veel praktische informatie en ook een paar nieuwe hoofdstukken 

over leerling gegevens en beleid. Graag vraag ik jullie aandacht voor de 

hoofdstukken 3.10 en 10. 

 

Studiedagen en vrije middagen van het nieuwe schooljaar zijn ook in de 

schoolgids vermeld. De eerste studiedag vindt plaats op 21 september. De 

kinderen zijn op deze dag vrij.   

Zie: http://www.geertgroteschool.nl/vakantierooster/ 

 

De mooie lay-out van onze schoolgids is te danken aan 

Ilse Weijman, moeder van Vinn en Zuze. Ilse bedankt 

voor je grote inzet en het geweldige resultaat!! 

Zie: http://www.geertgroteschool.nl/schoolgids/  

 

2. Agenda 

Alle activiteiten van dit schooljaar die al bekend zijn, zijn op de agenda van 

de site vermeld. We zullen zorgen dat de agenda altijd op to date is.  

Zie:  http://www.geertgroteschool.nl/agenda/ 

 

Luizenzakken 

Alle kleuters ontvangen binnenkort een nieuwe groene luizenzak. Deze is voor 

alle kleuters gratis. Het is de bedoeling dat deze meegaat naar de volgende 

groepen. Wanneer hij kapot is kan er voor 3 euro een nieuwe aangeschaft 

worden.  

 

http://www.geertgroteschool.nl/vakantierooster/
http://www.geertgroteschool.nl/schoolgids/
http://www.geertgroteschool.nl/agenda/


ParnasSys   

Ons administratiesysteem ParnasSys kampt sinds de laatste update van 

ParnasSys met problemen van de e-mailfunctionaliteit. Het lijkt erop dat e-

mailadressen van bepaalde providers e-mails vanuit parnasSys blokkeren 

en/of e-mails vanuit ParnasSys worden aangemerkt als SPAM. De 

ontwikkelaars van ParnasSys zijn ermee bezig om dit probleem zo snel 

mogelijk te verhelpen.   

Mocht u geen e-mail van de school hebben ontvangen en uw e-mailadres is 

ongewijzigd, dan is dit een probleem die bij ons bekend is en hopelijk snel 

door parnassys wordt opgelost. Meld het even bij de leerkracht van uw kind 

zodat wij op de hoogte zijn.  

Eventueel kunt u zelf ook mailservice@mail.parnassys.net als veilige afzender 

toevoegen.  Hoe u dit als veilige afzender registreert kunt u op de volgende 

website nagaan: http://veiligeafzender.nl/  

Spaaractie bij Jumbo  

Van woensdag 7 september t/m dinsdag 11 oktober 2016 kan er bij Jumbo 

Supermarkten gespaard worden voor spel- en leermaterialen voor 

basisscholen. Uiteraard doet KBS Geert Groteschool ook mee aan deze actie. 

Wilt u, eventueel samen met familie en vrienden, met ons mee schoolpunten 

sparen?  

Tijdens de actieperiode ontvangen klanten van Jumbo bij elke besteding van  

€ 10,00 een schoolpunt met een code. Op de website 

jumbosparenvoorjeschool.nl kunt u de punten toewijzen aan KBS Geert 

Groteschool Zwolle. Hoe meer punten voor de school wordt verzameld, hoe 

meer wij kunnen besteden aan spel- en leermaterialen. Aan het einde van de 

actie verdeelt Jumbo  supermarkten het beschikbare budget van € 26.000,00 

over alle deelnemende scholen op basis van het aantal ontvangen 

schoolpunten.   

Bij de ingang van de school ligt een dropbox. Ouders die geen tijd hebben 

om schoolpunten digitaal toe te kennen, kunnen hun punten deponeren in 

deze box. Zo gaan deze punten niet verloren. 

 

 

 



Even voorstellen 
 

Dag allemaal,  

Mijn naam is Tainara da Silva Castro en ik kom hier stage 

lopen. 

Ik ben 24 jaar en ik woon in Zwolle. 

In februari ben ik begonnen aan de opleiding 

secretarieel medewerker op het Deltion College. 

Maandag tot woensdag zit ik op school en donderdag 

en vrijdag ben ik te vinden bij de receptie. 

In mijn vrije tijd doe ik graag leuke dingen met mijn 

gezin.  

Ik kijk er erg naar uit om hier een leuke maar vooral 

leerzame tijd te hebben! 

 

Groetjes, 

Tainara da Silva Castro 

 

 

Kleuterpraat 

Juf leest een verhaal voor uit het boek ‘tip de muis’. Wanneer blijkt dat Tip 

zich verstopt voor zijn moeder reageert een leerling: ‘Dat is wel heel asociaal 

van die muis zeg!  

 

In een kringgesprek vertelt een kleuter over haar opa en oma. Wanneer juf 

vraagt hoe oud opa en oma zijn reageert het kind: ‘mijn opa is 16 en mijn 

oma is 19’!  

 

Juf: ‘ra ra…het is een dier met 1 bult op zijn rug. Het is geen kameel maar 

een? Kleuter: ‘een commissaris!  

 

Juf zet de time-timer aan om te laten zien dat we bijna gaan opruimen. 

Kleuter; ‘oooh…nog 10 uurtjes en dan gaan we opruimen!’ 

 

Een kleuter vertelt over zijn eerste zwemles. ‘Toen ik ging zwemmen kreeg ik 

spierballen om!’ 
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Nieuws uit groep 1/2A  

Deze week zijn we gestart met 32 kinderen en meester Dmitri en Juf Annelies. 

Juf Leanne helpt met de kinderen die net op school zijn en dat is heel fijn! 

We spelen in de bouwhoek en de huishoek en natuurlijk knutselen en kleuren. 

Benieuwd wat we nog meer allemaal doen in de groep? Kom gerust eens 

langs want het is heel gezellig! 

 

Naast alle (speel) en werkmomenten houden we van grapjes maken en 

lekker gek doen! 

 


