Agenda
12 maart
14 maart
15 maart
16 maart
19 maart
20 maart
21 maart
22 maart
23 maart
28 maart
30 maart
2 april

8.30 Koffieochtend met ouders groep 0/1
Schoolvoetbal groep 5 t/m 8
Kangoeroewedstrijd
gr.5 en 6a,6b: Skills Heroes
(Ijsselhallen)
Jeugd symfonie orkest de vuurvogel
groep 6 en 8
Inloop groep 8
Inloop groep 5
Inloop groep 4
Inloop groep 7
Inloop groep 6
Paasviering
Goede vrijdag ( vrije dag)
2e Paasdag ( vrije dag)

Nieuws van directie
Schoolreisavond
Afgelopen woensdag 7 maart was het een hele gezellige en een doeltreffende
avond voor de voorbereiding van ons jaarlijkse schoolreisje. Bedankt aan alle ouders
die zijn gekomen. Het wordt weer zoals elk jaar een leuk schoolreisje. De kinderen
zullen nog geduld moeten hebben, maar het thema moet nog even geheim blijven.
Niks verklappen dus! Jullie hulp is hard nodig. Dus… Geef je snel op. Dat geeft rust
tijdens het voorbereiden en dan kunnen de taken goed en op tijd verdeeld worden.
De intekenlijsten hangen in de hal van school. Verderop in de nieuwsbrief vinden jullie
de concrete informatie. Ben je een nieuwe ouder, vraag de klassenouder hoe ons
schoolreisje in z’n werk gaat.

Pasen 2018
Op woensdag 28 maart vieren wij Pasen op school. Dit jaar zal het Paasontbijt er iets
anders uitzien dan andere jaren. We kiezen ervoor om de kinderen iets voor elkaar te
laten maken. Dit om de kinderen te leren iets positiefs voor een ander te doen en te
leren iets met een ander te delen.
We starten die ochtend met een Paasontbijt. Alle kinderen nemen iets mee
voor een ander. Hiervoor worden op 23 maart lootjes getrokken voor een
eenvoudig ontbijt. Op de lootjes staat precies wat de bedoeling is en waar de
kinderen uit mogen kiezen. Uiteraard wordt er rekening gehouden met allergieën.
Bij de kleuters is het de bedoeling dat ouders samen met hun kind het eigen lootje
thuis invullen en mee terug nemen naar school.
 De borden voor dit ontbijt worden door school verstrekt.
 De kinderen nemen voor de kleine pauze nog wel eten en drinken mee naar
school.


Vooraankondiging incasso ouder/schoolreisbijdrage
Voor de organisatie, invulling en aankleding van een aantal schoolbrede activiteiten
zoals rondom het sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en bijvoorbeeld ook de opening en
sluiting van het schooljaar int de ouderraad een ouderbijdrage. De hoogte van de
ouderbijdrage 2017/2018 is gebaseerd op het aantal schoolgaande kinderen per 31
december 2017. Voor kinderen die vanaf januari 2018 voor het eerst zijn begonnen is
dus geen bijdrage verschuldigd. Naast deze bijdrage int de ouderraad namens de
school ook de bijdrage voor de schoolreis van de groepen 0 tot en met 6.
Hoogte bijdrage
De ouderbijdrage bedraagt € 13 per gezin en daarboven € 8 per schoolgaand kind
(gelijk aan voorgaande jaren). Dat betekent een ouderbijdrage van:

21 euro voor een gezin met 1 schoolgaand kind

29 euro voor een gezin met 2 schoolgaande kinderen

37 euro voor een gezin met 3 schoolgaande kinderen

45 euro voor een gezin met 4 schoolgaande kinderen
De bijdrage voor de schoolreis 2018 van groepen 0 t/m 6 is vastgesteld op € 22 per
kind.

Incasso
Vanuit kostenbesparing en eenvoud worden beide bijdragen samen en zoveel
mogelijk via automatische incasso geïnd. De bijdrage zal eind maart geïncasseerd
gaan worden van uw rekening. Zou u hiermee rekening willen houden
Geen incasso?
Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven dan willen wij u vragen dit alsnog
te doen. Wilt u dan een e-mail sturen naar or.geertgroteschool@catent.nl of
andrepals@ziggo.nl"?
In het geval u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso willen wij u
vragen het totaalbedrag (zowel de ouderbijdrage als de schoolreisbijdrage) voor uw
kinderen vóór 23 maart a.s. over te maken op:
rekeningnummer: NL15RABO 0160 7460 51
tnv: Katholieke oudervereniging van de Geert Groteschool Zwolle
ovv: de voor- en achternamen en groep van uw kinderen.
Alvast bedankt voor uw bijdrage en medewerking!
Mochten hierover nog vragen zijn, dan kunt u mij aanspreken op school of een email
sturen naar bovenstaand e-mailadres van de ouderraad.
Namens de ouderraad,
André Pals (penningmeester)

Schoolreisje
Het schoolreisje vindt plaats in het bos van Ommen en het heeft een centraal thema.
afgelopen woensdag hebben we samen nagedacht over het thema en een eerste
start gemaakt met de organisatie. Ouders die willen meehelpen kunnen zich
aanmelden op de inschrijflijsten in de hal in school.
Rol van de ouders
Activiteitenbegeleiders:
Deze ouders bedenken activiteiten rondom het
centrale thema dat van te voren is vastgesteld.
U kunt tijdens de voorbereidingsavond zelf
kiezen met welke ouders u dit wilt organiseren.
We streven ernaar om zoveel mogelijk
verschillende activiteiten te bedenken. U kunt
dan denken aan sport & spel, drama, muziek, knutselen etc.

Taken van de activiteitenbegeleiders:
- activiteit bedenken
- materialen verzamelen
- begroting van de gemaakte kosten inleveren bij de coördinator
- opbouw activiteit op de dag zelf
- uitleg activiteit en begeleiding gedurende de dag
- opruimen eigen activiteit
Begeleiders van een groepje kinderen
Als begeleider heeft u gedurende de dag de verantwoording over een groepje
kinderen. U begeleidt de kinderen actief langs de
verschillende activiteiten.
Taken:
- actief deelnemen aan de activiteit
- Overzicht houden over je groep.
- kleuters begeleiden bij toiletbezoek
- samen lunchen
- begeleiden tijdens de busrit/veilig in- en uitstappen
- geen deelname aan de voorbereidingsavonden

De eetgroep
Deze groep ouders verzorgt het eten en
drinken gedurende de dag met als
hoogte punt de lunch die in het teken
van het thema staat.
Taken:
- voorbereiden van de lunch, snacks en
drinken
- inkopen doen
- aankleding van de eetstand verzorgen
- begroting maken
- aantal personen inventariseren
- inventariseren van eventuele allergieën
- opzetten en afbreken van de eetstand
- aanwezigheid voorbereidingsavonden
Fotograaf
Deze ouder maakt foto’s van alle activiteiten gedurende de dag.
Taken:
- van alle groepen foto’s maken
- een selectie maken van de gemaakte foto’s en aanleveren op school

EHBO
Deze ouder is gedurende de dag aanwezig voor eventuele ongelukken.
Taken:
- verbandtrommel in orde maken en controleren voor vertrek
- aanspreekpunt voor de begeleidende ouders
- geen deelname aan de voorbereidingsavonden
Toiletouder(s)
Het schoonhouden van de toiletten,
Taken:
- “Met pret naar het toilet” is het motto van de toiletouders. U zorgt voor prettige sfeer
bij de
toiletten: gezellig muziekje, lekkere snoepjes, schone kleren voor ongelukjes etc.
- inkoop schoonmaakartikelen
- het schoonmaken van de toiletten bij aankomst en gedurende de dag zelf
- meenemen van toiletpapier, schone kleding en handdoeken
- geen deelname aan de voorbereidingsavonden
Coördinator( per bouw: groep 1-2, groep 3-4 en groep 5-6)
Per bouw is er een ouder die aanspreekpunt is voor de andere ouders die meehelpen
de dag te organiseren.
Taken:
- verslaglegging van de gezamenlijk bijeenkomsten
- inventarisatie van de gemaakte kosten
- samen met de leerkracht aanspreekpunt voor de ouders die een activiteit
organiseren
We hopen op veel hulp van ouders om er weer een fantastische dag van te maken!

Even voorstellen…
Hallo allemaal,
We zijn studenten van de opleiding Dienstverlening niveau 2 op het Deltion College,
klas 1i. We starten op 7 maart een project met kinderen van de Geert Grote School.
We ondersteunen elke woensdagochtend in de kleutergroepen bij bijvoorbeeld de
gymles, helpen met eten en drinken, jassen en schoenen aantrekken, werkjes in de
klas, koffie en thee zetten, kleine klusjes etc.
Het doel van dit project is dat we een
beter beeld krijgen van hoe het is om te
werken met kinderen en welke taken wij als
dienstverlener niveau 2 allemaal kunnen
doen op een basisschool.
We zijn met een groep van 24 studenten;
vanaf 7 maart tot 11 april komt er een
groep van 12 studenten in de groepen van
juf Danielle, juf Leanne en juf Marloes. In
iedere groep zijn we dan met 4 studenten.
Vanaf 11 april komt de andere helft.
Daarna komt de eerste groep weer 5
weken etc. We komen iedere
woensdagochtend. Soms krijgen we
opdrachten van school die we tijdens het
project uit moeten voeren. Zo leren we in
de praktijk.
We hebben er erg veel zin in en verheugen
ons op het werken met de kinderen. Op de foto staat een deel van onze klas.
Groetjes namens klas DV1i, Ayse Gul en Ghenwa.

Nieuws uit groep 1/2A
In groep 1/2A zijn we de afgelopen tijd druk bezig geweest. Met spelletjes, bouwen,
knutselen, tekenen, buiten spelen. Maar ook met ons thema: “ de supermarkt”. Het
thema begon met een grappig toneelstuk. Er ging van alles mis! Gelukkig konden wij
tijdens het toneelstuk helpen om uit te leggen hoe het werkt in de supermarkt. Na het
toneelstuk zijn we in de klas zelf aan de slag gegaan met het thema. We hebben een
eigen supermarkt ingericht in de klas waar we zelf in konden spelen. We zijn
bouwtekeningen gaan maken van supermarkten om deze na te bouwen in de
supermarkt. En van de clics hebben we winkelmandjes gemaakt de we konden
gebruiken in onze supermarkt.

