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Nieuws van directie 
 

Internationalisering: Brugge 

Deze week komen de leerlingen van de Immaculataschool naar Zwolle. We wensen 

de kinderen en alle andere betrokkenen veel plezier deze dagen!Al vele jaren 

hebben we contact met een basisschool school uit Brugge: de Immaculataschool. 

Sinds 1999 vindt er een uitwisseling plaats.  Kinderen uit groep 7  zijn in oktober in 

Brugge geweest. Daar hebben ze lessen gevolgd, de stad bekeken en mooie 

contacten gelegd.  

Deze week op woensdag 18 april verwelkomen we onze lieve vrienden van de 

Immaculata op onze school.  Ze zullen o.a.  Amsterdam bezoeken, lessen volgen op 

18 april   t/m   20 april Uitwisselingsproject:  

leerling van Brugge in Zwolle 

20 april Koningspelen 

23 april Inloop groep 8 

24 april Inloop groep 5 

25 april Inloop groep 4 

26 april Inloop groep 7 

27 april Koningsdag (vrije dag) 

28 april t/m 13 mei Meivakantie 

14 mei Kluscommissie  

15 mei Rondleiding nieuwe ouders 

16 mei Luizencontrole 

18 mei Mama verwen dag bij de kleuters 

21 mei Juf Melanie jarig 

22 mei Meester Vartan jarig 

22 mei Studiedag 

23 mei  Juf Caren jarig 

30 mei Stakingsdag Overijssel / Gelderland 



 
 

de Geert Groteschool, op ontdekking gaan door onze mooie binnenstad, hun 

talenten tonen in een show en vele andere activiteiten.  

Behalve dat er kinderen over en weer bij elkaar op bezoek gaan doen de 

leerkrachten dat ook. We kijken bij elkaar in de keuken en wisselen ideeën en 

gegevens uit. Door de contacten met de partnerschool proberen wij een stukje 

internationalisering in ons onderwijs te bevorderen. Dit in het kader van de Europese 

eenwording. 

 

Band en koor  

Zoals jullie al gemerkt hebben zijn we al een tijdje bezig met muzieklessen in groep 6 

en 7 met vakleerkrachten. Deze lessen worden 

door Limai gegeven (www.Limai.nl). 

We willen samen met hun de creatieve en 

artistieke ontwikkeling van de leerlingen stimuleren 

en  plezier laten beleven aan muziek maken. We 

werken  toe naar een mooi klinkend eindresultaat waar wij trots op kunnen zijn. Aan 

het einde van een muziekproject zal zeker een voorstelling voor ouders en familie 

georganiseerd worden.  De uitvoering staat op donderdag 21 juni om 14.00 

uur gepland. Jullie zijn allemaal van harte welkom.  

 

Administratie 

Veranderingen in adres, huisarts, (nood)telefoonnummers, medische e/o allergie-

informatie maar ook veranderingen in de huwelijkse staat, ontvangen wij graag z.s.m. 

zodat wij onze leerlingenadministratie zo actueel mogelijk kunnen houden. Graag 

ontvangen wij uw mutaties via  

administratie. geertgroteschool@catent.nl Wilt u er aan denken om duidelijk de naam 

van uw kind(eren) te vermelden? Bij voorbaat hartelijk dank.  

 

Agenda 

Soms merken we op dat ouders niet op de hoogte zijn van belangrijke data op school 

(zoals een mama verwen-dag of de papa doe-dag bij kleuters) We willen u erop 

wijzen dat u dit altijd kunt vinden website van school. Daar staat een agenda met alle 

belangrijke data tot het einde van het schooljaar.   

Voetbalkampioenen Geert Groteschool! 
Woensdag 28 maart hebben verschillende teams van de groepen 5 t/m 8 

deelgenomen aan het schoolvoetbal. De meiden van de groepen 6 en 7 waren zelfs 

zo goed dat ze door mochten naar de volgende ronde in het PEC stadion! Beide 

teams hebben het super gedaan en een mooie prestatie neergezet. De meiden van 

groep 6 hebben zelfs weer een volgende ronde bereikt! Erg knap, want dat bereiken 

maar weinig scholen. Op woensdagmiddag 16 mei mogen ze weer spelen. Ditmaal in 

Oosterwolde bij voetbalvereniging VSCO’61. Heel veel succes alvast meiden! Toppers! 

 

 
 

http://www.limai.nl/
mailto:administratie.%20geertgroteschool@catent.nl


 
 

Koningsspelen 2018 
A.s vrijdag 20 april vinden de landelijke Koningsspelen weer plaats. 

Voor groep 1 t-m 4 vindt het sportprogramma op school plaats. De 

kinderen van groep 5 t-m 8 gaan naar de Marslanden. Groep 7 

heeft een eigen programma i.v.m. de uitwisseling met Brugge.  

 

Belangrijk: 

- Na de gezamenlijke dans ‘fitlala’ op het schoolplein, start groep 1 t/m 4 met een 

gezond koningsontbijt op school. De kinderen nemen daarvoor hun eigen bord / 

beker / mes mee. Graag deze week meegeven, zodat het vrijdag klaar kan staan in 

de klas. Ouders brengen hun kind deze ochtend niet naar de klas.  

- Ontbijt voor de bovenbouw wordt bij de Marslanden georganiseerd. Ze gaan daar 

op de fiets naar toe. De kinderen nemen hun bord / bestek mee in de tas! 

- Alle kinderen ( en ouders die helpen bij begeleiding) mogen deze dag in oranje 

kleding naar school 

- Groep 1 t/m 3 hoeft GEEN tas mee naar school. Voor eten en drinken tijdens de 

pauze wordt gezorgd. Groep 4 neemt WEL brood en drinken mee voor de lunch om 

12 uur.  

 

Schoolreisje 1 juni 2018 
Fijn dat al zoveel ouders zich 

opgegeven hebben voor het 

schoolreisje van groep 1 t/m 6! Ook de 

ouders van de schoolreiscommissie zijn 

druk geweest met het opstellen van 

een plan B bij slecht weer. Voor de 

kleutergroepen zijn er genoeg 

aanmeldingen en ook de eetgroep is 

compleet. We zijn nog op zoek naar:  

 

Groep 3-4 

- 10 ouders voor het uitvoeren van een activiteit 

- 4 ouders voor begeleiding van een groepje 

 

Groep 5-6 

- 3 ouders voor het uitvoeren van een activiteit 

- 7 ouders voor het begeleiden van een groepje 

 

Algemeen 

- 1 ouders die wil helpen met EHBO taken  

 

U kunt zich inschrijven op de lijsten in de hal  

Alvast bedankt!  

https://www.sportbedrijfarnhem.nl/koningsspelen-2018-koningsmatch/


 
 

Kangoeroewedstrijd 
Op donderdag 15 maart heeft de Kangoeroe wedstrijd plaatsgevonden op de Geert 

Groteschool. Dit is een internationale reken en wiskunde wedstrijd waar elk voorjaar 

over de hele wereld leerlingen op basisscholen en in het voortgezet onderwijs aan 

mee doen. Van onze school hebben er bijna 60 leerlingen aan deze leuke wedstrijd 

meegedaan, individueel of in duo’s.  

 

De wedstrijd bestond uit vijfkeuzevragen. De moeilijkheid liep op van eenvoudig tot 

behoorlijk pittig. Het ging om vierentwintig of dertig verrassende vraagstukken die stuk 

voor stuk een vonkje creativiteit, een flits van inzicht van de leerlingen vroegen.  

De kinderen die meegedaan hebben kunnen thuis de antwoorden en uitwerkingen 

bekijken op: http://www.w4kangoeroe.nl/kangoeroe/. 

Na de meivakantie krijgen de kinderen de uitslag in de vorm van certificaat en een 

leuk aandenken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit groep 0/1C 

Onze groep is klein gestart maar intussen hebben we al heel wat nieuw kinderen in 

onze groep mogen begroeten. We hebben daarnaast ook afscheid genomen van 9 

kinderen die zijn overgestapt naar de andere groepen 1/2. Zo houden we onze 

kleutergroepen een zoveel mogelijk hetzelfde in aantal. 

Om goed met elkaar te werken aan een fijne groep waarin weer nieuwe kinderen zijn 

gekomen zijn we de lente gestart met KIVA. Waarin zijn we gelijk ,verschillend en 

kunnen we met elkaar groeien het resultaat ;allemaal verschillende bloeiende 

tulpen.In de week voor Pasen hebben we met elkaar het paasontbijt gehad. Met 

elkaar eten en voor elkaar een mooi bordje samenstellen met lekkere broodjes. 

Voor veel kinderen de eerste keer om dit zo op school te vieren. We hopen dat 

iedereen kan genieten van fijne paasdagen en wij vanuit groep 0/1 hopen dat het 

gauw echt lente wordt zodat we heerlijk kunnen buitenspelen.  



 
 

 

Vincent van Gogh 

Groep 6b heeft de laatste weken gewerkt aan het thema ‘Vincent van Gogh’. 

Doormiddel van het onderzoek van juf Eline (Academische WPO student) hebben we 

onderzoeksvragen opgesteld. Ook kregen we lessen over dit thema. Zo deden we 

onder andere Nieuwsbegrip die over Vincent van Gogh ging. We hebben bij de 

eindpresentaties ons verdeeld in onderzoeksgroepjes die allemaal verschillende 

presentatie vormen hadden. Zo was er een tijdlijn op het raam, een nieuwsbegrip 

tekst, een muurkrant, een puzzel, een quiz en nog veel meer! De ouders kwamen 

kijken en moesten al deze presentatie vormen bij langs. We vonden het best 

spannend allemaal maar we hebben er heel veel van geleerd. De komende weken 

gaan we werken aan ons nieuwe thema ‘Zwolle’!  

 


