Agenda
15 t/m 26 februari
25 februari
27 februari t/m 6 maart
7 maart
9 maart
9 maart
23 maart
24 maart
25 maart
28 maart
29 maart

Adviesgesprekken groep 8
Extra rondleiding voor toekomstige ouders
Voorjaarsvakantie
Rondleiding voor toekomstige ouders
Luizencontrole
Start schoolbreed thema
Paasviering (informatie volgt nog)
Studiedag
Goede vrijdag – vrij
Tweede Paasdag - vrij
Studiedag

Nieuws van de directie
De voorbereiding voor de PR campagne is begonnen.
Afgelopen woensdag zijn er twee korte maar krachtige
video’s (hoop ik!) opgenomen. Het was voor Marloes en
voor mij een uitdaging om in 60 seconden iets met
passie te vertellen en te laten zien over de Geert
Groteschool. Nu is de uitdaging voor het team van
“The Post” om een mooie film van te maken. De
cameramannen hebben door de school rondgelopen
van 8.20 uur tot 12.00 uur. Ze hebben veel
beeldmateriaal meegenomen. Natuurlijk zullen ze niet alles gebruiken: twee minuten
zijn twee minuten.
Ook zijn we bezig met een nieuw ontwerp van de site. We gaan onze huisstijl
aanpassen aan de nieuwe kleuren van de school en we gaan de site verder
verbeteren.

Er is ook veel beweging deze dagen op school geweest. Op school zijn er vanaf
februari nieuwe stagiaires; 8 Calo-studenten, 1 student van secretaresse opleiding en
de 4 pabo studenten die vanaf de zomer al met ons zijn. Zij zijn allemaal heel goed
bezig. Lees verder alles wat we samen met hun doen.
Stageleergroep
Zoals bekend is, is de Geert Groteschool een Academische Opleidingsschool.
Alle stagiaires vormen samen een stageleergroep die samen aan een activiteit
werken. De stageleergroep is dit jaar een groep van zes stagiaires die samenwerken
met een leerkracht (Opleider in de school). De stageleergroep kwam met het idee
om buitenkaarten te gaan maken. Er is gekozen voor het maken van kaarten voor
groep 1 en 2. De buitenkaarten zullen kaarten zijn die in de groep geïntroduceerd
kunnen worden in de kring, maar de meeste kaarten zijn bedoeld om in kleine
groepjes buiten uit te voeren. Het gaat om een combinatie van natuuronderwijs,
rekenen, samenwerken en woordenschat. Zo zijn er buitenkaarten rond het thema
“Rekenen. Bijvoorbeeld buitenkaarten over h, aantallen tellen, meetkunde, ordenen
van takjes etc. Zo is “Biologie” ook uitgewerkt, net als “Taal”. De komende periode tot
de zomervakantie zal de stageleergroep de kaarten afmaken. Daarna zullen ze in de
kleutergroepen uitgeprobeerd worden.

CALO-studenten
Vorige week vrijdag zijn de CALO-studenten begonnen bij ons op school. Het zijn
eerstejaars studenten van Windesheim. Anne Bollee, Stefan Feij, Rick Kappers, Tim
Lammertse, Henk Pennings, Melissa van de Veldt en Marinka de Vries komen tot en
met mei bij ons op vrijdag de gymlessen verzorgen. Dit doen zij voor de groepen 7a,
7b, 8, 3 en 5a. Helaas kunnen de andere groepen van die dag geen les van hen
krijgen, de studenten moeten ’s middags weer op de CALO zijn om hun eigen lessen
te volgen. Twee derdejaars studenten van de CALO begeleiden deze studenten. De
eerste paar lessen zijn al achter de rug en zijn goed verlopen. Onze leerlingen zijn erg
enthousiast!

Personeel
Even een kort berichtje:
De afgelopen periode was ik als vaste invaller aan het werk op verschillende scholen
van Catent. Af en toe ben ik nog op de Geert Groteschool voor het begeleiden van
de stagiaires. Van de kinderen van groep 5 komt dan vaak de vraag wanneer ik weer
in de klas kom. Daarom even dit berichtje. Vanaf volgende week start ik als leerkracht
op een school voor asielzoekerskinderen. Een mooie uitdaging waar ik zin in heb! Veel
groeten, Marieke Kranendonk
Voorstellen
Dag allemaal,
Mijn naam is Nailes Wezenberg ik ben 27 jaar en
ik kom uit Zwolle.
Ik ben heel blij dat ik stage mag lopen bij de
Geert Groteschool.
In september ben ik begonnen met de
opleiding secretarieel medewerker niveau 2 bij
Deltion College in Zwolle.
Maandag tot woensdag zit ik op school en de
donderdag en vrijdag ben ik te vinden bij de
receptie.
In mijn vrije vind ik het heerlijk om even een
wandeling te maken met mijn gezin of gezellig film kijken.
Dit was een kort stukje over mij.
Ik kijk er heel erg naar uit om een gezellige en leerzaam periode tegemoet te gaan!

Groetjes,
Nailes Wezenberg

Nieuws uit de leerlingenraad
Deze week is het nieuws gemaakt door Maria en Sarah
Afgelopen week zijn wij naar het kinderplatform geweest.
Het kinderwijkplatform is een groep kinderen van allemaal
verschillende basisscholen uit onze wijk. We hebben het
daar over veel verschillende dingen gehad, onder
anderen over een talentenjacht en een actie voor
vluchtelingen. Verder is er deze week een promotievideo
opgenomen. Dit is gedaan omdat onze school extra
leerlingen nodig heeft! Wij gaan daar als leerlingenraad
aan mee helpen!

Nieuws uit groep 1/2A
Wij zijn gestart met het thema kleding! In de groep willen wij graag zelf een
kledingwinkel maken en afgelopen week hebben wij een bezoekje mogen brengen
aan een echte kledingwinkel! Zo konden we goed kijken wat wij allemaal nodig
hebben in onze winkel. Bijvoorbeeld een kassa, een pashokje, een etalage met
poppen, kledingrekken en kledinghangers. We hadden ook wat vragen over de
kledingwinkel, bijvoorbeeld waarom er poppen in de etalage staan?
Ook mochten we achter de kassa kijken én in het magazijn!
Nu we een echte kledingwinkel hebben gezien is het tijd om de kledingwinkel in onze
klas in te gaan richten. Zo kunnen wij zelf ook in de kledingwinkel gaan werken.

Handbal toernooi 2016
Dit jaar hebben groep 5 en 6
weer mee gedaan met het
handbaltoernooi.
Het was heel leuk en lief dat
andere die niet mee deden aan
gingen aanmoedigen.
Helaas kon niet iedereen
meedoen.
We hebben ons best gedaan,
maar net de kwartfinale niet
gehaald .
Het was heel gezellig en hebben
veel lol gemaakt.
Groep 6
Geschreven door Floor Willemsen
en Ilsa Dingerink

Fijn weekend!

