
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
6 t/m 10 maart Rapportgesprekken groep 1 t/m 7 

 

7 maart Inloopochtend groep 7 

13 maart Unicef actie groep 6 t/m 8 

13 maart Kluscommissie 

16 maart Kangoeroewedstrijd 

22 maart Rondleiding nieuwe ouders 

27 t/m 31 maart Week van het geld 

20 maart Voorbereidingsavond  
schoolreisje 19.30-21.00 uur 

 

Nieuws van de directie 
 

Algemeen 
 

Goed inspectiebezoek!      

Donderdag 16 februari hebben we  2 inspecteurs van het onderwijs op bezoek gehad. Dit 

bezoek vond plaats in het kader van het 4-jaarlijkse toezicht op de kwaliteit van ons 

onderwijs. De inspecteurs hebben uitgebreid met de directie en de intern begeleider 

gesproken. Ook zijn ouders, leerlingen en leerkrachten in gesprek geweest met de 

inspecteurs en zijn zij in de klassen geweest om de lessen te bekijken.  

De school wordt beoordeeld op 6 kwaliteitsgebieden, waarbij de beoordeling onvoldoende, 

voldoende of goed kan zijn.   

De Geert Groteschool is door de inspectie goed beoordeeld. Alles was op orde en onze 

school scoorde op de kwaliteitsgebieden Zicht op ontwikkeling, Didactisch handelen, 

Veiligheid en Resultaten en Kwaliteitszorg voldoende.  De inspecteurs waren heel tevreden 

over Kwaliteitscultuur en Pedagogisch klimaat op de Geert Groteschool en heeft deze 2 

kwaliteitsgebieden met een goed beoordeeld.  



 
 

Duidelijk was tijdens het bezoek dat de school na het voorgaande bezoek een enorme 

ontwikkeling heeft doorgemaakt. De ambitie van de school ligt hoog, en er ligt een focus om 

nog beter te worden!   

 

 

Nieuws van meester Herman! 
 

Beste ouders, 
 
Langs deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de 
kaartjes die we afgelopen weken mochten ontvangen.  
Het doet enorm goed te weten dat zoveel mensen met je 
meeleven.  
 
Afgelopen weken stonden in het teken van grote 
onzekerheid, in afwachting van de resultaten van de laatste 
onderzoeken. Naast de ziekte van mijn vrouw kwam dit er 
ook nog eens bij. Binnen ons gezin, familie, vrienden en 
kennissen heeft dit een onbeschrijfelijke impact . De 
uitslagen van het bloedonderzoek en de biopten gaven een 
verpletterende uitslag. 
Gelukkig kregen we gisteren ook weer een positief bericht. 
Net als op de botscan zijn er ook op de pet-ct scan geen 
uitzaaiingen te zien in de lymfeklieren. 
Dat is erg goed nieuws, want dat geeft weer hoop en perspectief voor de toekomst. Er is nu 
een behandelplan voorgesteld, die nog besproken moet worden binnen het medisch team.  
Dit zal a.s. woensdag gebeuren. Daarna hoor ik definitief wat het voorstel ter behandeling zal 
zijn. 
 
Mijn vrouw Ria is vorige week gestart met de tweede zware kuur.  Deze week nog en dan is er 
weer een week rust en op 20 maart komt er weer bloedonderzoek. Afhankelijk daarvan kan 
Ria dan starten met de laatste zware kuur. Na die derde kuur zal er weer een scan gemaakt 
worden. Allemaal weer heel spannend hoe het er voor staat. 
 
Vandaag ben ik  even op school geweest.  Fijn om weer even de collega's en de kinderen te 
zien en met ze te spreken. Ook hun reacties bij het weerzien waren hartverwarmend. Dat 
doet goed! 
Tot het moment dat mijn behandelplan zal starten, probeer ik wat vaker op school te zijn. 
Niet om les te geven, maar ik zal dan wat hand en span diensten verrichten. 
Tot zover mijn update over onze situatie en ik hoop jullie hiermee voldoende op de hoogte 
gebracht te hebben. 
Nogmaals bedankt voor alle kaarten, ook namens Ria. 
 
Vriendelijke groet, 
Herman van Hulzen 
 
 



 
 

 

 

 

Spaanse lessen 

 
Teresa Valdez heeft van september tot januari 
2017 de Spaans lessen gegeven aan leerlingen 
die extra uitdagingen nodig hadden. Haar 
stage is goed afgerond en ze heeft vanaf 
februari een baan bij een taalinstituut 
gevonden.  
Ik heb zelf weer de Spaanse lessen tijdens de 
schooltijd opgepakt met de leerlingen die de 
instructie kunnen missen.   
Er zijn leerlingen die misschien ook graag 
Spaans willen leren en niet met deze groep 
kunnen meedoen.  
Voor deze groep ben ik opzoek geweest voor 
een nieuwe docent en heb ik iemand gevonden die vanaf eind maart zou kunnen starten op 
maandag na schooltijd van 14.30  tot 15.30u. Deze lessen zullen de leerlingen zelf moeten 
betalen (kosten: 5 euro per uur).  
Ik ben aan het inventariseren hoeveel leerlingen graag Spaans willen leren. Als er genoeg 
belangstelling voor is (minimaal 10 kinderen), kan Nelly met een nieuwe groep na schooltijd 
starten en misschien is het ook mogelijk dat ze de groep onder schooltijd van mij overneemt. 
 
Stuur gerust een mail naar mij (directie@geertgroteschool.nl) als jij of jouw kinderen Spaanse 
les buiten de schooltijd willen volgen.  Graag vóór 20 maart 2017. 
 
Even voorstellen 

Ik ben Nelly Valdivia, ik ben geboren in Peru en heb daar de PABO gedaan en gewerkt als 
lerares op verschillende basisscholen. 
Hier geef ik Spaans aan de Volks Universiteit en op verschillende basisscholen voor de 
kangoeroe groepen. 
Ik vindt het leuk om Spaanse les te geven aan kinderen omdat ze zo enthousiast zijn en 
snel leren. Ik woon in Zwolle met mijn man, onze zoon van 14 en onze dochter van 9. Wij 
voeden onze kinderen zijn 2-talig op. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Nieuws van de ouderraad 
 
De voorbereidingen voor het GGS Ouderfeest 
De voorbereidingen voor het GGS Ouderfeest op 25 maart a.s. zijn in volle gang. 
Het belooft een geweldig leuke sixties party te worden in de business lounge van PEC Zwolle. 
Er zijn inmiddels ruim 90 kaarten verkocht, op naar de 200! Via ggsouderfeest@gmail.com 
kun je nog kaarten kopen of spreek 1 van ons op het schoolplein aan. 
  
Ken je ouders waarvan de kinderen niet meer op de 
Geert Grote School zitten maar die wel zin in een 
feestje hebben? 
Breng ze in contact met ons, want ook zij zijn 
welkom.  
 
Om de avond tot een onvergetelijk feest te maken, 
zijn wij nog op zoek naar sponsoren. Wij hebben 
daarvoor de volgende sixties sponsor pakketten: 
 - Een rondje van de zaak: 
   Hierbij kun je denken aan het sponsoren van een   
   rondje drinken d.m.v. de aankoop van munten. 
   De band Juffr. Jannie benoemt tussen het zingen     
   door van wie het volgende rondje drinken   
   is, dit kan ook een rondje van meerdere sponsoren    
   zijn (de munten gaan in een    
   gezamenlijke pot).  Kosten: 2,50 EUR per munt. 
- Love, peace and say cheese 
  Het zou ontzettend leuk zijn als we een fotobooth kunnen huren op het feest. In je leuke,    
  gekke outfit met elkaar op de foto zorgt voor hilarische en onvergetelijke momenten. De  
  kosten hiervan zijn 500 EUR. De sponsor/sponsoren zullen vermeld worden op de  
  fotobooth. 
- Versier het feest 
  Sponsoring van de ballonnenboog: 100 EUR. 
  Zaalaankleding: 250 EUR 
- Prijzen voor de best geklede feestgangers en beste dansparen 
  Vind jij het leuk om de prijzen beschikbaar te stellen voor deze avond, meld je bij ons. 
 
Wil je 1 van deze initiatieven (mede)mogelijk maken of heb je een ander ludiek idee, laat het 
ons weten en/of stuur een mail naar: ggsouderfeest@gmail.com 
Tevens zijn wij nog op zoek naar ouders die willen helpen met het feest decoreren in sixties 
stijl en leuke ideeÃ«n hebben. We horen het graag. 
 
Tot sixties, tot gauw! 
Thomas Rosdorff, Yossip de Jong, Gido Fruhling, Ivo van Maarle, Lotte van Hal, Marleen van 
der Velden, Henk van Steeg, Anna Castella Riera, Esther Doornbosch 
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Aankondiging incasso ouderbijdrage 
Zoals bekend vraagt en int de ouderraad een ouderbijdrage. Deze is ondermeer bedoeld 
voor de invulling en aankleding van de leuke activiteiten die georganiseerd worden rondom 
het sinterklaasfeest, kerst, pasen en bijvoorbeeld ook de opening en sluiting van het 
schooljaar. De hoogte van de ouderbijdrage 2016/2017 is gebaseerd op het aantal 
schoolgaande kinderen per 31 december 2016 en bedraagt, evenals voorgaande jaren, € 13 
per gezin en daarboven € 8 per schoolgaand kind. 
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 
 
Vanuit kostenbesparing en eenvoud wordt de bijdrage 
zoveel mogelijk geïnd via automatische incasso. Mocht u 
hiervoor nog geen machtiging hebben afgegeven dan willen 
wij u vragen dit alsnog te doen. Wilt u dan een e-mail sturen 
naar andrepals@ziggo.nl?  
 
In het geval u geen gebruik wenst te maken van de 
automatische incasso willen wij u vragen het bedrag voor uw 
aantal schoolgaande kinderen vóór 1 april a.s. over te maken 
op: 
 
Rekeningnummer: NL15RABO 0160 7460 51 
Tnv: Katholieke oudervereniging van de Geert Groteschool 
Zwolle 
Ovv: Ouderbijdrage, de voor- en achternamen en groep van 
uw kinderen. 
 
De ouderbijdrage zal eind maart geïncasseerd gaan worden van uw rekening. 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. 
 
 
Namens de ouderraad, 
André Pals (penningmeester) 
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Nieuws van groep 5b 
Carnaval! 
De hele school was verkleed, om dat 
het carnaval was. 
Met muziek en een playbackshow en 
gedans. We liepen ook de optocht,en 
we kregen snoepjes! 
Met prins carnaval sebast#1 en we 
liepen de polonese. 
Het was een superleuke dag! 
Groetjes Maud en Lara en de rest van 
groep 5b 

 

Carnaval – hulp gezocht! 
Afgelopen carnaval heeft de StadsPrins onze school weer bezocht! De optocht was een succes en de 
Geert Groote heeft een uitdaging gekregen van Prins Sebas. De Riksja die meedeed in de optocht is 
geschonken aan de school. Maar daarbij deed Prins Sebas wel de oproep om als school mee te doen 
aan de grote optocht op de carnavalszaterdag in 
Zwolle!! 
Nu hebben we 2 uitdagingen:  
1. Wie weet een goeie plek waar de Riksja gestald 
kan worden? Liefst in de buurt van school, want 
hij kan op meerdere momenten gebruikt worden. 
2. Welke ouders willen meehelpen met het 
bouwen aan een optochtwagen voor 2018. We 
starten eerst met een kleine commissie en daarna 
vormen we een bouwgroep.  
Voor een locatie of het aanmelden voor de 
bouwcommissie/bouwgroep Kun je je opgeven bij 
de vader van Renske en Timo: Jan-Paul Bakker, 
mail: contact@metjp.nl, tel: 06-54914973 
 

Schoolreisje 
Op donderdag 18 mei gaan de groepen 1 t/m 6 weer op 
schoolreisje. Om dit goed te laten slagen, hebben we elk jaar 
hulp van ouders nodig. Op maandagavond 20 maart van 19.30 
uur tot uiterlijk 21.00 uur zijn jullie van harte welkom om met de 
leerkrachten te brainstormen en een start te maken met de 
voorbereidingen van het schoolreisje.  
Het is elk jaar een groot feest! Dus kan je helpen die dag? Kom 
naar de voorbereidingsavond! 
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