Agenda
26 januari
25 t/m 29 januari
1 februari
1 februari
2 februari
3 februari
4 februari
5 februari
8 februari
12 februari
15 t/m 19 februari
15 t/m 26 februari
17 februari
27 februari t/m 6 maart

Nationale voorleesdag
Facultatieve voortgangsgesprekken groep 8
Rondleiding voor toekomstige ouders
Inloopochtend groep 4
Inloopochtend groep 5
Inloopochtend groep 6
Inloopochtend groep 7
Carnaval
Inloopochtend groep 8
Rapport mee naar huis
Rapportgesprekken
Adviesgesprekken groep 8
Handbaltoernooi groep 5/6
Voorjaarsvakantie

Nieuws van de directie
Cito-toetsweek achter de rug
De Cito-toetsweek is net achter de rug. 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 citotoets niet alleen maar een
momentopname is, maar vooral een moment om na te denken, te reflecteren over
welke doelen en middelen gekozen moeten worden om verder door te gaan met de
ontwikkeling en het leerproces van de leerlingen. Daarom is het heel belangrijk om
samen –leerkrachten, ouders en leerlingen– af te stemmen wat jullie kinderen nodig
hebben om goed te kunnen leren of om beter gezegd: om alles wat erin inzit te laten
opbloeien.
Veel ouders associëren Cito nou eenmaal met een score die bepaalt of het kind
overgaat of blijft zitten. Gelukkig is dit niet de visie van onze school. De Citotoetsen

vormen één van de manieren om een kind te volgen, gedurende 8 jaar
basisonderwijs. Voor ons is toetsen om het toetsen niet zinvol. 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 Citotoetsen en
de andere gegevens die ze hebben van jullie kinderen analyseren. Ze zullen hun
conclusies met jullie doornemen in de rapportgespreken en samen met jullie zullen ze
de volgende doelen stellen of de nodige afspraken maken.
Katholieke Identiteit: start van een pilot op 12 februari
In december hebben we geïnventariseerd wie van u de school heeft gekozen
vanwege de katholieke identiteit. Er zijn wel reacties binnen gekomen maar nog niet
voldoende om iets te organiseren om vanuit de school de gehele voorbereiding voor
de Eerste Communie of het Vormsel te doen. Toch zijn er ouders langs geweest met
veel belangstelling en hebben gevraagd om iets te ondernemen. We hebben
besloten om te starten met een pilot; de voorbereiding op de Eerste Communie met
een kleine groep. De kinderen die volgend jaar, maar ook dit jaar de Eerste
Communie willen doen, kunnen aan deze pilot deelnemen. De kinderen die dit jaar
de Eerste Communie willen doen, kunnen ook deelnemen aan de pilot, maar ze zullen
dit jaar ook nog bij hun eigen parochie aangemeld moeten worden en daar ook de
lessen volgen.
De lessen op school zullen elke vrijdag na schooltijd plaats vinden. We starten op
vrijdag 12 februari.
In juni zullen we met de kinderen en met de ouders evalueren hoe de voorbereiding
op school is geweest en dan zullen we voor volgende jaar de beslissing nemen om de
kinderen vanuit de school voor de bereiden of niet.
Praktische informatie op een rijtje:
- We zullen met twee kleine groepen van start gaan.
- De wekelijkse lessen van 45 minuten beginnen op vrijdag 12 februari.
- De lessen worden elke vrijdag gegeven door Sylvia Huyskes, viooldocent en
moeder van 5 kinderen. In geval van afwezigheid zal ik haar vervangen.
Groep 3:
Programma:
12.15-12.30 uur
12.30-13.15 uur

Voorbereiding voor de Eerste Communie in mei 2017.

Groep 4 en 5:

Extra voorbereiding voor de Eerste Communie in april 2016 (je volgt
de lessen in jouw eigen parochie ook mee)
Voorbereiding voor de Eerste Communie in april-mei 2017

Programma:
14.30- 15.15 uur

kleine pauze, (de kinderen kunnen iets drinken of eten)
catechese les (te behandelen stof: verhalen uit de bijbel,
deugden, gebeden door middel van activiteiten met muziek en
tekenen)

catechese les (te behandelen stof: verhalen uit de bijbel,

deugden, gebeden door middel van activiteiten met muziek en
tekenen)
Heeft u belangstelling, laat het weten per mail (directie@geertgroteschool.nl) of geef
het door aan de leerkracht van uw kind. Vooraf zal een beknopte informatie
bijeenkomst georganiseerd worden voor de ouders.
Schooltuin
Een tijd geleden is een groep leerlingen bij me geweest om te vragen of ze met een
schooltuin konden beginnen. Na overleg met het team en de OR is het project nu in
volle gang.
Het is heel leuk om te zien hoe enthousiast de leerlingen zijn. Ze zitten vol ideeën en
dromen al over een heel grote en prachtige schooltuin bij de Geert Groteschool.
Hierbij wil ik de moeders, Karin Booijink en Suzanne Bouwmeester, alvast bedanken
voor het begeleiden van deze leerlingen.
Het wordt een heel leerzaam proces, waarbij de leerlingen zullen leren om geduldig te
zijn, door te zetten en samen te werken. Ik ben ervan overtuig dat bijna alle dromen
een realiteit kunnen worden als je ervoor gaat en je goed begeleid wordt. Ik ben
benieuwd!

Nieuws van de schooltuin commissie
Wij beginnen een schoolmoestuin, willen jullie meer weten? Lees dan mee! Wij zijn
Feddo, Yasmin, Lars en Fenne en wij zijn van plan om een schooltuin te beginnen.
Maar wij hebben nog wat spullen en hulp nodig zoals:
• planken van 1m20
• rasters van plastic (lamellen)
• wielen
• tuinaarde
• compost
• scherpzand
Heeft u dit nog thuis of weet u waar wij dit
kunnen halen mail dan naar
karin_booijink@hotmail.com en/of
bouwmeestersusanne@gmail.com
Binnenkort komen we in de klassen langs om
meer te vertellen over de schooltuin en
onze plannen!
Met vriendelijke groet,
De schooltuin commissie
Feddo, Yasmin, Lars en Fenne
Karin en Susanne
P.S: Yasmin is vandaag ziek, daarom zie je haar niet op de foto.

Luizenzakken
Het komt wel eens voor dat er in de loop van de tijd een luizenzak
van een kind sneuvelt. Kijk dan ook regelmatig even met je kind of
de luizenzak nog voldoet. Mocht de zak kapot zijn, kunt u voor € 2,een nieuwe luizenzakkopen bij de leerkracht van uw kind.

Na schooltijd…
Wanneer de school uit is, zien wij dat er vaak door kinderen op het schoolplein gefietst
wordt, dat er op de container wordt geklommen en dat er op de geluidswal wordt
gespeeld. Wij hebben schoolbreed afgesproken dat we dit onder schooltijd niet doen.
Graag zien we dit na schooltijd ook niet gebeuren. Alvast bedankt voor de
medewerking!

Nieuws uit groep 5b
Hallo allemaal
Wij zijn groep 5b.
Wij maken een stukje over de gymles
Wij doen het over gymles omdat dat de gym
bij ons altijd heel leuk is en je kan er altijd lekker
je energie in kwijt. Nu hebben wij nog maar 1x
gym per week maar vanaf volgende maand
mag juf Shannon ook gym geven. Dan kun je
je energie altijd lekker kwijt. Daarna weer hard
werken. Dan kunnen we weer tegenaan.
Groetjes groep 5b
(Marie en Max hebben dit geschreven namens de hele groep)

Carnaval
Op vrijdag 5 februari zal het carnavalsfeest weer losbarsten op de Geert Groteschool.
Dit jaar is het weer extra bijzonder, omdat we bezoek krijgen van de stadsprins van
Zwolle met zijn gevolg. Alle kinderen mogen verkleed naar school komen. We willen u
vragen om kinderen geen spuitbussen of confetti mee te geven i.v.m. het milieu.
Dagprogramma
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 alle ouders om afscheid te nemen op het schoolplein.
Ook de kinderen van groep 1 t/m 3 gaan met de leerkracht
mee naar de klas.

9.00 uur

Feest in eigen groep

11.30 uur

Optocht door de wijk. Ouders zijn van harte welkom om mee
te lopen.

12.00 uur

Aankomst GGS

12.15 uur

De kinderen van groep 1 t/m 3 zijn vrij

12.45 uur

De stadsprins van Zwolle komt aan in de gymzaal

13.00 uur

Start playbackshow groep 4 t/m 8

14.15 uur

Prijsuitreiking

14.30 uur

De kinderen van groep 4 t/m 8 gaan naar huis

Naam van de school
De Geert Groteschool zal met carnaval voor één dag een andere naam krijgen.
Hiervoor komt in de week van 25 januari een ideeënbus in de hal te staan. Ouders en
kinderen mogen meehelpen om een ludieke naam te verzinnen. De origineelste
naam zal op 5 februari bekend worden gemaakt door prins carnaval uit groep 8.
Oproep
We zijn op zoek naar verkeersouders die ons willen helpen bij de veiligheid tijdens de
optocht. Wie wil ons helpen door mee te lopen in de optocht en straten tijdelijk af te
zetten? Aanmelden kan bij juf Marloes of juf Gülçin.

Rapportgesprekken
Zoals u in de kalender hebt kunnen zien, zijn de rapportgesprekken gepland in de
week van 15 februari. Deze zullen plaatsvinden op maandag t/m donderdag. Op
vrijdag 12 februari krijgen de kinderen hun rapport mee.
De gesprekstijden worden door het leerlingvolgsysteem gegenereerd. Ze worden
voornamelijk in de middag gepland vanaf 15.00 uur. Wilt u de dagen in elk geval
zoveel mogelijk vrijhouden voor de gesprekken? Komende week ontvangt uw kind
een briefje met de gesprekstijden. In het uiterste geval kunt u onderling ruilen. De lijst
met alle gesprekstijden zal op de deur van de klas van uw zoon / dochter hangen. De
leerkracht van groep 8 maakt een eigen planning i.v.m. de adviesgesprekken.
Komende week zijn de voortgangsgesprekken voor groep 8.

Nieuws uit de kleutergroepen
De kleuters hebben afgelopen weken gebruik gemaakt van gymtoestellen in de
speelzaal. Dat was genieten, ontdekken en veel klimmen en klauteren! Elke week
krijgen de kinderen hier nu gymles. Daarnaast gaan we ook elke week naar de ‘grote
gymzaal’ en spelen we natuurlijk veel buiten! De kinderen die naar de BSO gaan
hebben geluk... ook daar maken ze gebruik van de toestellen en kunnen de kinderen
nog een keer extra gymmen.

Kerstpakketten actie
In de week van onze Kerstviering hebben we Kerstpakketten samengesteld voor de
stichting Present.
Wij hebben een kaartje van hen ontvangen met daarop de volgende tekst:
Hallo allemaal,
Hierbij willen wij (namens Jeugdbescherming Overijssel)alle kinderen bedanken voor
de Kerstpakketten. Wij vonden het mooi samengesteld.
We hebben van onze cliënten alleen maar hele goede/positieve reacties gehad.
Iedereen was erg blij ermee.
Eén cliënt (een moeder met kinderen) heeft speciaal een bedankkaart gekocht voor
jullie. De kaart stuur ik mee,
We wilden jullie dit nog heel graag laten weten. 
Met vriendelijke groet,
De medewerkers van Jeugdbescherming Overijssel Zwolle
Nicole
(Coördinator Kerstactie)

