
 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

  

   8 februari     Inloopochtend groep 8 

12 februari     Rapport mee naar huis 

12 februari     Pilot voorbereiding Eerste Communie. (vanaf gr 3) 

15 februari     MR overleg 

15 t/m 19 februari   Rapportgesprekken 

15 t/m 26 februari   Adviesgesprekken groep 8  

17 februari     Handbaltoernooi groep 5/6 

27 februari t/m 6 maart   Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

Nieuws van de directie 
  

 

Algemeen  

Wat een blijdschap! Wat een gekke en gezellige dag was het vandaag! Alle 

gezichtjes waren vandaag anders. Ik had moeite om de kinderen te herkennen maar 

ze vonden dat leuk, vooral de kleintjes: Juf Loles wie ben ik? En ik? En ik? Vandaag 

hebben we weer gezien hoe rijk de wereld van de kinderen is en hoe makkelijk we ze 

blij kunnen maken. Laten we zo doorgaan. Ze zullen vandaag heel goed slapen, ik 

kan me niets anders voorstellen!  

 

 



 

 

 

 

Vandaag hebben we gefeest maar de andere dagen hebben we – leerlingen en 

leerkrachten- zeker flink gewerkt, we zitten op school!. 

Samen met Yvonne, onze interne begeleider, heb ik de groepsbesprekingen gehad. 

Het is mooi om te zien hoe goed de leerkrachten van jullie kinderen, elke leerling 

kennen en de groep in beeld hebben. Ze zullen de ontwikkeling van jullie zoon of 

dochter samen met jullie doornemen tijdens rapportgesprekken.  

 

Afgelopen woensdag, toen de kinderen al lekker thuis waren, heeft het team een 

studiedag gehad. Dit keer heb ik hun gevraagd om tot 19.30 uur te blijven werken. We 

zijn bezig met het bouwen van een sterkere en steviger professionele cultuur op de 

Geert Groteschool. “De krachtige leerkracht heeft succes op grond van wat hij kan, 

wie hij is en wat hij doet”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog 11 leuke en fijne leerlingen gezocht! 

De Geert Groteschool groeit. Sinds 1 oktober 2015 zijn er 12 leerlingen op school 

gekomen en tot juli 2016 zullen nog er 19 bijkomen. Toch wil ik graag samen met jullie 

de volgende uitdaging aangaan: vóór 1 oktober 2016 zijn we nog op zoek naar 11 

leerlingen!!  

 

Het aantal kinderen in groep 1 groeit, maar nog niet snel genoeg om in de toekomst 

twee parallel groepen te vormen wanneer ze naar groep 3 gaan. Hoe groep 3 er 

volgend schooljaar uitziet, is nog niet bekend vanwege doubleren, verhuizingen etc. 

Wanneer dit duidelijk is zult u dit zo spoedig mogelijk horen.  

 

Er is een pr-werkgroep in het leven geroepen. De werkgroep bestaat uit directie, 3 

leerkrachten van de verschillende bouwen en 3 ouders. Ons doel is d.m.v. promotie 

meer bekendheid te geven aan de Geert Groteschool. De eerste stap is het 

vernieuwen en actualiseren van de website. We willen laten zien wat we doen en wie 

we zijn. Ondanks alle pr acties, ontstaan de beste resultaten via mond op mond 

reclame.   
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van de ouderraad 

 
Beste ouders, 

 

Middels deze brief vragen wij u de ouderbijdrage voor het schooljaar 2015-2016 te 

voldoen. De hoogte van de ouderbijdrage is gebaseerd op het aantal schoolgaande 

kinderen per 31 december 2015. 

 

De ouderbijdrage is onder andere bedoeld voor het sinterklaasfeest, de kerstviering, 

opening en sluiting schooljaar etc. De bijdrage voor bijvoorbeeld het schoolreisje 

maakt echter geen onderdeel uit van de ouderbijdrage. In het huidige schooljaar zal 

de invulling van de ouderbijdrage nader geanalyseerd gaan worden voor wat betreft 

het doel van de ouderbijdrage, de hoogte en de besteding van de bijdrage. Op basis 

hiervan kan besloten worden om de ouderbijdrage met ingang van volgend jaar te 

verhogen. Over de uitkomsten van deze analyse zal u later geïnformeerd worden. 

 

De ouderbijdrage bedraagt, evenals in voorgaande jaren, 13 euro per gezin en 

daarboven 8 euro per schoolgaand kind. Dat betekent derhalve 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 



 

 

 

Graag willen wij zoveel mogelijk de ouderbijdrage middels automatische incasso 

ontvangen omdat dit kosten bespaart. Zou u, indien u het formulier nog niet eerder 

heeft ingevuld, derhalve het bijgaande incassoformulier in willen vullen? U kunt het 

getekende formulier bij de leerkracht in de klas inleveren of gescand mailen naar: 

gfruhling@hotmail.com. 

 

De ouderbijdrage zal rond 1 maart geïncasseerd gaan worden van uw rekening. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens de oudervereniging van de Geert Groteschool, 

Gido Frühling, penningmeester 

 

 

Ps. In het geval u geen gebruik wenst te maken van de automatische incasso willen wij 

u vragen het bedrag voor uw aantal schoolgaande kinderen over te maken op: 

Rekeningnummer: NL15RABO 016.07.46.051 

Van: Katholieke oudervereniging van de Geert Groteschool Zwolle 

Ovv: Ouderbijdrage, de voor- en achternamen en groep van uw kinderen. 

 

Wij verzoeken u in dat geval de ouderbijdrage voor 1 maart aan ons over te maken. 

In de bijlage van de nieuwsbrief vindt u het formulier.  

 

Beeldende vorming 
 

Dit schooljaar is er een nieuwe 

methode voor beeldende vorming 

aangeschaft voor groep 1 t/m 8: 

‘Laat maar zien’. Deze periode 

werken alle klassen aan het 

ontwerpen van een ‘mensbeeld’. 

Wanneer u binnenkort de school 

inloopt zult u bij alle klassen kunnen 

zien hoe we hieraan gewerkt 

hebben. Het team wordt begeleid 

door kunstenares Karin Kotte. 
 

Voorleesochtend 
 

Op dinsdag 26 januari was er de 

voorleesochtend. 27 januari t/m 7 

februari zijn namelijk de Nationale 

Voorleesdagen. En om deze goed 
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te beginnen, hebben alle leerkrachten in een andere groep voorgelezen. En als klap 

op de vuurpijl kreeg elke groep een nieuw boek voor de groepsbibliotheek. 
 

 Juf Melanie van groep 8 ging voorlezen in groep 1/2a (juf Annelies en juf Leanne) uit 

het boek ‘Snel naar huis, kleine muis’ van Britta Teckentrup. 

 

 Juf Joanne van groep 7A ging voorlezen in groep 1/2b (juf Ilona/Caren en juf Karin) uit 

het boek ‘De snelste zebra van de wereld’ van Youp van ’t Hek 

 

 Juf Gülçin van groep 5a ging voorlezen in groep 1/2c (juf Marloes) uit het boek ‘Het 

letterwinkeltje’ van Marianne Busser en Ron Schröder. 

 Juf Daniëlle van groep 

5b ging voorlezen in groep 3 

(juf Angelique) uit het boek 

‘Pinkeltje in de Efteling’ van 

Studio Dick Laan. 

 

 Juf Marieke van groep 6 

ging voorlezen in groep 4a (juf 

Lotte) uit het boek ‘Spekkie en 

Sproet, een gevaarlijk 

knalfeest’ van Vivian den 

Hollander. 

 

 Juf Rinske van groep 7b 

ging voorlezen in groep 4b (juf 

Hilde en juf Karin) uit het boek 

‘De Griezels’ van Roald Dahl. 

 

 Juf Annelies van groep 

1/2a ging voorlezen in groep 

5a (juf Gülçin en juf Hanneke) 

uit het boek ‘Het geheim van 

de survivaltocht’ van Ruben 

Prins. 

 
 

 Juf Ilona van groep 1/2b ging voorlezen in groep 5b (juf Daniëlle en juf Shannon) uit het 

boek ‘Het waanzinnige boek over je lichaam’ van Andy Griffiths & Terry Denton. 

 

 Juf Marloes van groep 1/2c ging voorlezen in groep 6 (juf Marieke en meester Herman) 

uit het boek ‘Hotel Bonbien’ van Enne Koens. 

 

 Juf Angelique van groep 3 ging voorlezen in groep 7a (juf Joanne en juf Rianne) uit het 

boek ‘Spirit Animals’ van Brandon Mul. 

 
 



 

 

 

 Juf Lotte van groep 4a ging voorlezen in groep 7b (juf Rinske en juf Rianne) uit het boek 

‘Sky is the limit’ van Caja Cazemier. 

 

 Juf Karin van groep 4b ging voorlezen in groep 8 (juf Melanie) uit het boek ‘Had ik maar 

een groene neus’ van Max Lucado. 

 

Nieuws uit groep 6 
 

Uilenballen uitpluizen 

We gingen dinsdag uilenballen uitpluizen. Er waren een paar verdachten. De dader 

was meneer Ransuil. Toen konden we beginnen. 

Dat gingen we doen met handschoentjes en 2 stokjes. 

Het was best moeilijk, want: Al de botjes zaten aan elkaar. Er was een Mol gevonden 

en een Woelrat. 

Je kon er achter komen welke muis het was. Dat kon je zien aan de tanden als je een 

gebit had gevonden. 

Op een blad stonden alle soorten muizen zoals aardmuis, spitsmuis, woelmuizen enz. 

Het was heel leuk en gezellig. 

Van in plaats van gym gingen we door met het uitpluizen. 

Het was de aller leukste natuurles! 

Einde 

Geschreven door: Ilsa 

 

Heel groep 6 ging uilenballen uitpluizen 

De juf had een paar uilen op het bord gezet, dat waren 

de verdachten. De dader was de Ransuil. We kregen 

allemaal twee satéstokjes, daarmee konden we 

uitpluizen. We kregen dus allemaal een braakbal en 

ieder tweetal kreeg een kaart: Daar kon je op zien wat 

voor een muis je had. Het was heel gezellig met z’n 

allen. Er waren een heleboel verschillende muizen. Er 

was een mol gevonden en ook ratten! 

Geschreven door: Jasper 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

We wensen iedereen een fijn carnavalsweekend!!!  

Team Geert Groteschool 
 

 


