
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
21 maart Meester Dmitri jarig  

 

 

22 maart Rondleiding nieuwe ouders 

25 maart GGS Ouderfeest 

30 maart Optreden koor en band bovenbouw: 
14.00-14.30 op schoolplein 

27 t/m 31 maart Week van het geld 

3 april Rondleiding nieuwe ouders 

3 april MR overleg om 19.30 uur 

3 april Inloopochtend groep 6 

4 april Inloopochtend groep 7 

4 april Kluscommissie  

5 april Inloopochtend groep 8 

6 april Inloopochtend groep 4 

7 april Inloopochtend groep 5 

10 april Studiedag  (de kinderen zijn vrij) 

11 april Juf Leanne jarig 

12 april Paasviering (info volgt) 

12 april Finale Schoolvoetbal 

13 april Herdenking monument groep 7/8 

14 april Goede vrijdag (de kinderen zijn vrij) 

17 april  2e Paasdag (de kinderen zijn vrij) 

18-19 april IEP: Eindtoets groep 8 

19-21 april Uitwisseling met Brugge 

21 april Koningsspelen  
 



 
 

Nieuws van de directie 
 

Schoolreisavond 

Gisterenavond 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. 

 

Meester Herman 

A.s. vrijdag zal ik samen met Yvonne naar meester Herman gaan. Bij de hal heb ik een map 

neer gelegd waar iedereen die het graag wil een “kracht wens” in de vorm van een kaartje 

kan schrijven. Iedereen kan zo creatief of eenvoudig zijn als ze wil.   

 

Juf Annelies 

Met juf Annelies gaat het wat beter. Ze neemt haar rust om te herstellen van een 

longontsteking. De kinderen van groep 1/2a hebben met behulp van de ouders mooie 

bloemen voor haar gemaakt. Mooi om te zien hoe we voor elkaar zorgen! 

 

 

Bezoek internationale studenten van de KPZ  

Vandaag en donderdag krijgen we bezoek van buitenlandse studenten van de KPZ. Ze willen 

in de praktijk kennismaken met het Nederlandse onderwijs en zullen ook de klassen 

bezoeken. Vorig jaar hebben we hier ook aan mee gedaan en dat was een positieve ervaring. 

 

Parkeren bij het naar school brengen:  

Ik merk dat wanneer de kinderen op school gebracht worden, er soms een wat chaotische 

situatie ontstaat doordat auto’s op plaatsen staan waar ze niet mogen staan en waarbij  ze 

de rest van het verkeer belemmeren. Daarmee kan een onveilige situatie ontstaan. Volgens 

mij is het probleem snel 

opgelost als iedereen 

parkeert op plaatsen die 

daarvoor bedoeld zijn. 

Misschien is het iets verder 

lopen, maar wel veiliger voor 

alle leerlingen. Alvast bedankt 

voor de moeite.  



 
 

Als jouw kind in groep ½ zit en je de parkeer regels nog niet kent, vraag deze dan op bij de 

leerkracht of de klassenouders.  

 

Katholieke Identiteit: Eerste Communie 2017 

Dit jaar zullen 3 leerlingen van onze school de Eerste Communie ontvangen op 25 juni om 11 

uur samen met andere kinderen van andere scholen.  De viering zal in de Basiliek O.L. Vrouw 

Tenhemelopneming, Ossenmarkt, Zwolle zijn. 

Op dinsdag 11 april a.s. wordt er in de Sint Jozefkerk te Zwolle-

Zuid een informatieve ouderavond over de Eerste Communie 

gehouden. Hebben jullie nog belangtelling dat jullie kinderen 

de Eerste Communie doen dan zijn jullie van harte uitgenodigd 

voor deze informatieavond. Zie in de bijlage de uitnodiging die 

we van de parochie ontvangen hebben.  

De voorbereidingsbijeenkomsten voor de kinderen zullen op 

woensdagavond van 18.15 – 19.30 uur plaats vinden, 

grotendeels in de St. Jozefkerk en starten op 19 april 2017. 

Als jullie hier belangstelling voor hebben graag laten weten via 

de mail (directie@geertgroteschool.nl ) of doorgeven aan de          

leerkracht van jullie kind.  

Spaanse lessen na schooltijd 

Er zijn 5 reacties van leerlingen die ook graag 

Spaans willen leren na schooltijd. Deze week is 

de laatste week om jullie kinderen aan te 

melden. Als er niet genoeg belangstelling is (10 

leerlingen minimaal) zullen deze lessen na de 

schooltijd niet doorgaan.  

Stuur gerust een mail naar 

directie@geertgroteschool.nl  als jouw kinderen 

Spaanse les buiten de schooltijd willen volgen.  

 

Lid worden van de GMR: Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Catent  

Stichting Catent zoekt ouders voor de GMR. De Geert Groteschool maakt deel uit van de 

Stichting Catent. De Stichting beheert 34 basisscholen en verzorgt onderwijs vanuit de 

katholiekchristelijke traditie. De GMR beslist o.a. mee over de verdeling van de financiële 

middelen en de strategische plannen of de toekomstvisie van de aangesloten scholen.  

Tot en met 29 maart kunnen jullie zich aanmelden.   

 

Hebben jullie vragen over het werk van de GMR dan kunnen jullie contact opnemen met 

Marjon GoversKelder. Het mailadres van Marjon is SecretariaatGMR@Catent.nl  06-

54356738   

mailto:directie@geertgroteschool.nl
mailto:directie@geertgroteschool.nl


 
 

Schoolreisje 

Het schoolreisje vindt plaats in het bos van Ommen en het heeft een centraal thema. 

Gisteravond hebben we samen nagedacht over het thema en een eerste start gemaakt met de 

organisatie. Ouders die willen meehelpen kunnen zich vanaf vandaag 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  

- aanwezigheid tijdens de volgende voorbereidingsavond op maandag 1 mei 

- 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 naar de 

verschillende activiteiten.   

  

Taken: 

- actief deelnemen aan de activiteit  

- 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  

- foto’s in picassa zetten.  

   

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!  

Op maandag 1 mei vanaf 19.30 uur komen alle betrokkenen bij 

elkaar om de laatste dingen af te stemmen. 

   

Nieuws uit groep 8 

 

Kamp Westerbork 

We gingen eerst met de auto’s bijna een uur rijden naar een bos bij het Westerbork museum. 

Daar mochten we eerst spelen in het bos. Toen we waren uitgespeeld gingen we het museum in, 

daar gingen we eerst een filmpje kijken over een vrouw uit Zwolle. Daarna gingen we een quiz 

doen met een groepje waar je ook allemaal weetjes te weten kon krijgen. Bijvoorbeeld over 

Anne Frank, Leo Meijer of Stella Steinbach. Toen we uit het museum gingen, gingen we lunchen 

voor het museum. Nadat we geluncht hadden gingen we naar Westerbork lopen, iedereen had 

het gezellig. Toen we bij Westerbork waren, zagen we eerst het huis van Gemmeker dat in het 

glas stond. We gingen Westerbork in en dat stond helemaal omringd met (prikkeldraad) hekken 

toen we eenmaal binnen waren kwam er een mevrouw aan en vertelde dingen van het kamp. Ze 

vertelde ook verhalen van mensen die hier waren. We kwamen ook bij een monument dat 

gemaakt was van rails dat kapot was, dat betekend dat er nooit meer een rein mag vertrekken 

vanaf Westerbork en het lijken ook armen die uit de grond komen. Daarna vertelde ze wat over 

de barraken die verwoest of verkocht waren, ze hebben er een terug maar die was wel half 

kapot, en als laatst kwamen we bij allemaal blokjes aan en een zo’n blokje staat voor een joods 

mens die daar was. Toen we uit Westerbork kwamen gingen we terug naar het stuk bos bij de 

auto’s. Vanuit daar gingen we naar huis. 

 


