16

Agenda
16 juli
17 juli
18 juli
19 juli
20 juli
21 juli t/m 2
september

Musical groep 8
Afscheid juf Loles, juf Joanne, juf Lotte en juf Caren
Afscheid groep 8
Overvliegen 9.00-10.00 uur
Laatste schooldag, kinderen 12.15 uur vrij

3 september
3 september
3 september
4 september
5 september
6 september
7 september
10 september
10 september
12 t/m 14
september
14 september
19 september
21 & 24
september
25 september
26 september
28 september

Start schooljaar 2018-2019
Inloopochtend groep 4
9.00 uur koffieochtend nieuwe ouders
Inloopochtend groep 5
Inloopochtend groep 6
Inloopochtend groep 7
Inloopochtend groep 8
9.00-10.00 uur rondleiding nieuwe ouders
Kluscommissie

Zomervakantie

Kamp groep 8
Bruiloft juf Rinske en Jeroen
KiVa kick-off
Studiedagen – kinderen vrij
Informatieavond groep 5 t/m 8
Informatieavond groep 1 t/m 4
Schoolfotograaf

Nieuws van directie
Algemeen
Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2017-2018 en ook mijn laatste
nieuwsbrief op de Geert Groteschool. Na ruim vier en half jaar met plezier op de
Geert Groteschool gewerkt te hebben, ga ik het “stokje” aan Kristian Harbers
overdragen. Ik zou het liefst één voor één met jullie afspreken om persoonlijk afscheid
te nemen. De tijd is echter beperkt, maar ik hoop de meeste van jullie deze week
persoonlijk dag te kunnen zeggen. Dinsdagmiddag 17 juli is er na schooltijd een
afscheidsreceptie.
Met dankbaarheid kijk ik terug op de afgelopen jaren waarin we met elkaar –
leerkrachten, ouders en leerlingen – veel bereikt hebben. We hebben veel nieuwe
dingen van en met elkaar geleerd en samen hebben we de school in zijn geheel
verder ontwikkeld. Ik heb er vertrouwen in dat de school de positieve koers vasthoudt.
Ik zal na de zomervakantie enige tijd beschikbaar blijven voor Kristian. Dit vanwege
een goede en rustige overdracht van zaken.
De warmte van de kinderen, de grote betrokkenheid van de ouders, de steun en inzet
van het team, de MR, de SAC en OR zal ik onmogelijk kunnen vergeten. Hartelijke
dank voor de samenwerking! Ik voel me bevoorrecht dat ik het bevlogen team van
de Geert Groteschool heb mogen leiden en ben trots op hetgeen we samen bereikt
hebben.
Met mooie momenten sluiten we weer een schooljaar af. Iedereen verdient het om
na een schooljaar waarin hard gewerkt en veel bereikt is, van een mooie en zonnige
vakantie te gaan genieten. Ontspannen en niet met schoolse zaken aan de slag om
even extra tijd met én voor elkaar te zijn.
Maar voor de vakantie begint hebben we nog een paar dagen voor de boeg. De
komende week is kort maar extra krachtig.
Afscheid groep 8
Maandag, dinsdag en woensdag zijn voor groep 8 memorabele
dagen. We zetten onze schoolverlaters in het zonnetje:
Maandagavond is de musical in scholengemeenschap van de
Capellen , Lassuslaan 230. (Ontvangst 19.00 uur)
Op woensdag 18 juli zullen alle kinderen van groep 8 volgens
traditie uit school gegooid worden. We zouden het leuk vinden
als alle kinderen van de school bij dit spektakel aanwezig zijn.
Het programma start om 12.00 uur. Ter afsluiting zingen de
kinderen van groep 8 een afscheidslied.
Natuurlijk bent u als ouder (s) van harte uitgenodigd om vanaf
12 uur op het schoolplein aanwezig te zijn. Daarna zal er voor de
kinderen van groep 8, hun ouders en de leerkrachten nog een gezellige
afscheidslunch zijn.

Privacywetgeving (AVG)
Afgelopen weken hebben we in het kader van de nieuwe privacywetgeving ( AVG )
iedereen een toestemmingsformulier laten invullen en ondertekenen m.b.t. het delen
van beeldmateriaal en adresgegevens. Uit de inventarisatie blijkt dat veel mensen
geen toestemming geven in het verspreiden van beeldmateriaal door de school via
social media zoals Facebook.
Concreet betekent dit dat de school geen beeldmateriaal zal verspreiden via social
media.
De school is niet verantwoordelijk voor het doorsturen van beeldmateriaal door
ouders.
Toch vragen wij u om de mening van deze ouders te respecteren en zeer
terughoudend te zijn met het verspreiden hiervan.

Jaarplanning volgend schooljaar
De jaarplanning voor volgend schooljaar is bijna afgerond. Zie onderstaand overzicht.
Wat betreft de meivakantie: Het is ons gelukt om 2 weken meivakantie te hebben
maar vanwege het bezoek van de leerlingen uit Brugge zal ons meivakantie afwijken
van andere scholen.
Studiedagen 2018-2019:
Vrijdag
21 september 2018
Maandag 24 september 2018
Vrijdag
18 januari 2019
Maandag 1 juli 2019
Studiemiddagen 2018-2019:
Dinsdag 2 oktober zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur i.v.m. studiemiddag
Vrijdag 21 december zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur
Vrijdag 12 juli zijn de leerlingen vrij vanaf 12.15 uur (laatste schooldag)
Vakantie 2018/2019
Herfstvakantie:
Kerstvakantie:
Voorjaarsvakantie:
Goede vrijdag:
2e Paasdag:
Meivakantie:
Hemelvaart:
Zomervakantie:

maandag 22 oktober t/m vrijdag 26 oktober 2018
maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019
maandag 18 t/m vrijdag 22 februari 2019
vrijdag 19 april 2019
maandag 22 april 2019
maandag 29 april t/m vrijdag 10 mei 2019
donderdag 30 mei en vrijdag 31 mei 209
15 juli t/m 25 augustus 2019

Op de site te vinden
Inmiddels staat ook de nieuwe kalender voor aankomend schooljaar op de website.
Hierin staan alle studiedagen, vakanties en bijzonderheden. Als je op een moment
klikt, ziet u eventuele overige informatie.
http://www.geertgroteschool.nl/agenda/

Even voorstellen
Beste ouder(s)/ verzorger(s),
Mijn naam is Kristian Harbers en vanaf het nieuwe
schooljaar ben ik de directeur van de Geert Groteschool.
Hieronder stel ik mij graag aan u voor.
Ik ben 39 jaar en woon samen met Marloes en onze twee
kinderen (Saar van 6 en Pim van 3) in Dedemsvaart. In mijn
vrije tijd voetbal ik graag bij S.V. Dedemsvaart.
Nadat ik in 2003 ben afgestudeerd aan de Katholieke
PABO ben ik, na een prachtige reis door Australië,
begonnen als leerkracht op de Sint Bernardusschool in
Ommen. Hier heb ik les gegeven aan de groepen 5 t/m 8.
In deze periode heb ik ook mijn schoolleidersopleiding
gevolgd.
Na een korte uitstap naar het voortgezet onderwijs ben ik
in 2015 teruggekeerd in het basisonderwijs als directeur van
de Trekschuit in IJsselmuiden. In 2016 is deze school
verhuisd en is de naam van de school veranderd in de IJsselster. Dit was een prachtig
en intensief traject waar ik samen met het team van De IJsselster met veel voldoening
op terugkijk. Hiernaast heb ik in de afgelopen jaren diverse directeuren binnen de
stichting Catent op interim basis vervangen of ondersteund.
Ik kijk uit naar de goede samenwerking met iedereen die betrokken is bij de Geert
Groteschool. Tot maandag 3 september!

Beste ouders,
Ik ben Astrid Keizer en ik zal komend schooljaar in groep 3 gaan
werken op de donderdag en de vrijdag. Ik ben 45 jaar, ik woon
met mijn man en drie kinderen in Zwolle. De afgelopen jaren
was ik werkzaam op een Jenaplanschool in Lelystad, maar ik
vind het fijn om toch iets dichterbij werkzaam te zijn. Ik heb erg
veel zin om op de Geert Grote School aan de slag te gaan! In
mijn vrije tijd houd ik van koken, ben ik af en toe op de
tennisbaan te vinden en geniet ik van mijn gezin. Ik vind het
belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, zichzelf
kunnen zijn, zich veilig voelen en mooie dingen kunnen
ontdekken en leren.
Wilt u mij iets vragen, spreek mij gerust aan. Tot in september!

Beste ouders,
Graag stel ik mij aan u voor..
Mijn naam is Dorien Slagter, 35 jaar en ik woon in Zwolle.
Ik werk inmiddels 12 jaar met veel plezier in het onderwijs op
verschillende plekken.
Nu ben ik toe aan een nieuwe uitdaging en die heb ik
gevonden op de Geert Groteschool.
Na de zomervakantie zal ik les gaan geven in groep 3, op de
woensdag, donderdag en vrijdag.
Ik kijk er naar uit om er samen met de collega’s, kinderen en
u als ouders iets moois van te maken!
Heeft u nog verdere vragen, loop dan na de vakantie
gerust een keertje binnen bij groep 3.
Groeten, Dorien

Hallo Allemaal,
Graag wil ik mijzelf kort voorstellen. Ik ben Martijn van
Woerkom en mag volgend jaar groep 8 draaien. Ik ben
30 jaar en woon in Zwolle. Als hobby mag ik graag
voetballen, maar hou ook van een goede film of een
game op zijn tijd. Daarnaast ben ik dol op muziek
(bespeel helaas geen instrument) en is reizen iets wat ik
leuk vind.
Graag hoop ik jullie allen ook snel te leren kennen en
heb veel zin in het nieuwe schooljaar!
Fijne zomervakantie,
Martijn van Woerkom

Beste kinderen en ouders,
Mijn naam is Judith Hoevenberg. Ik woon met Sander en onze twee kinderen Sofieke
(6 jaar) en Vincent (bijna 4) in de binnenstad van Zwolle. In het najaar van 2018
verhuizen wij als gezin naar onze nieuwbouwwoning in
Hattem.
Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn gezin en vrienden.
Ik houd van hardlopen, (berg)wandelen, reizen, kamperen,
koken, lezen en muziek luisteren.
Ik heb ruime onderwijservaring en heb op verschillende
scholen gewerkt. Daarnaast ben ik vier jaar als intern
begeleider werkzaam geweest. Mijn ervaring wat betreft het
lesgeven ligt met name in de onder- en middenbouw.
Komend schooljaar zal ik, samen met juf Leanne en meester
Herman, lesgeven aan groep 5. Ik ga maandag, dinsdag en
donderdag werken. Ik heb er zin in!
Voor nu wens ik iedereen alvast een fijne zomervakantie.
Tot ziens in het nieuwe schooljaar.
Judith Hoevenberg
Hallo alle ouders en kinderen!
Ik wil me graag voorstellen; ik ben Bianca van Delden en kom
met ingang van komend schooljaar werken op de Geert
Grote school.
Ik heb 14 jaar binnen de kinderopvang gewerkt. Maar
aangezien ik mijn diploma voor juf heb en dat weer begon te
kriebelen, was het moment aangebroken om terug te gaan in
het onderwijs!
Ik ben getrouwd en heb 2 jongens van 13 en 10 jaar. We
wonen in Wijhe, heerlijk op steenworp afstand van de IJssel.
Met heel veel plezier ga ik straks de ochtenden kinderen
ondersteunen en in de middagen zal ik in groep 4 zijn.
Ik kijk ernaar uit om jullie en alle kinderen te leren kennen.

Oproep schoolsporttoernooien
Het afgelopen jaar hebben we een pilot gedraaid wat betreft de opzet van de
schoolsporttoernooien. Alle leerlingen die aan een toernooi mee wilden doen hebben
een top 3 doorgegeven. Daaruit zijn de teams samengesteld. Frank Hesselink (OR) en
Rinske Luchtenberg (leerkracht) zijn hier het afgelopen jaar mee bezig geweest. Zij
hebben een systeem ontwikkeld waardoor iedereen met een toernooi mee kan doen
waar hun voorkeur naar uit gaat. Echter zal Frank Hesselink dit volgend jaar voor het
laatst doen, omdat zijn zoon Daan dan in groep 8 komt. Daarom de vraag aan jullie:
Vind je het leuk om mee te denken met de sportactiviteiten van school? En wil je
komend schooljaar meedraaien met het verder ontwikkelen van dit systeem zodat er
tevens een goede overdracht is wanneer Frank Hesselink er na volgend jaar mee
stopt? Je mag dit doorgeven aan juf Rinske, leerkracht van groep 6b. Alvast bedankt!

MudRun
Doe mee aan de Zwolse MudRun!
Op zaterdag 7 juli is het zover! Na het
succes van de eerste editie van de Hoge
Laarse MudRun 2017, gaan we dit jaar weer
rennen door de modder! Onder de nieuwe
naam: De Zwolse MudRun. SportService
Zwolle heeft de handen ineen geslagen
met de verenigingen Thor (Survival), ZRZV
(Roei -en Zeilvereniging), AV PEC1910
(Atletiek), HC Zwolle (Hockey) en de
Scouting Hopman Kippersgroep om dit
sportieve modderfeest te realiseren. Het
parcours gaat over, onder en door de
verschillende hoeken en gaten van
Sportpark Het Hoge Laar. De Zwolse MudRun is voor jong en oud! Iedereen vanaf 6
jaar kan meedoen. Individueel of in teamverband (max 6 personen). Met speciaal
voor jullie onder de aandacht: Kinderen vanaf 6 jaar kunnen al meedoen met de
KidsRun van 1,5 km. Een parcours met tien obstakels en voldoende begeleiding langs
de route. Ook kunnen zij samen met hun ouders/vrienden of familie de Family run
lopen. Een run speciaal voor families om met elkaar deze uitdagende sportiviteit aan
te gaan. Parcours Het parcours gaat over, onder en door de verschillende hoeken en
gaten van Sportpark Het Hoge Laar. In totaal zijn er 24 obstakels verdeeld over 5 km
over alle MudRuns.
Kijk voor meer informatie voor de diverse runs op: www.zwolsemudrun.nl
Is dit sportieve modderfeest iets voor jou? Schrijf je dan in op onze website of doe mee
aan de MudUp Challenge en maak kans op gratis deelname via de social media
kanalen van de Zwolse MudRun.
https://www.facebook.com/Zwolsemudrun/
https://twitter.com/zwolsemudrun

Carnavaleske update
De Commissie Carnavalsoptocht GGS heeft de tafeltennis batjes die gebruikt zijn bij
de optocht overhandigd aan Loles. De batjes waren onderdeel van de kostuums en
kunnen goed gebruikt worden op het schoolplein bij de tafeltennistafel.
Even een terugblik: één van de feestelijke activiteiten van het 50 jarig jubileum was
deelname aan de optocht op carnavalszaterdag. Daarnaast was deelname ook een
lang gekoesterde wens van leraren, ouders en leerlingen. Als katholieke school in
Zwolle mogen wij niet
ontbreken bij deze traditie in
Sassendonk.
Op zaterdag 10 februari
stond de GeertGroteSchool
met een hele mooie grote
groep en wagen aan de start
van de optocht. En dat is
opgevallen bij toeschouwers
en jury: we zijn met de 3e prijs

in de categorie jeugd naar huis gegaan. Een geweldig
resultaat dat is vereeuwigd in een fotocollage die,
samen met de beker, ook is overhandigd aan Loles.
Sinds afgelopen carnaval zijn wij als school in het bezit
van nieuwe capes voor de Raad van Elf van groep 8.
De komende jaren ziet de Raad van Elf er weer tip top
uit.
In 2019 willen we uiteraard als school weer deelnemen
aan de carnavalsoptocht in Sassendonk. De
carnavalswagen van afgelopen keer is verkocht en
dat maakt, samen met de certificaten die we hebben,
dat er 850 EUR in kas is (niet ten koste van het
schoolbudget) waarmee we al een flink eind op weg
zijn om in 2019 mee te kunnen doen.

Zet zaterdag 2 maart 2019 alvast in je agenda! De slogan is dan:

“Maak oe stärk veur een bont meesterwärk”
GEZOCHT!!!!
Wij zijn op zoek naar ouders die op wat voor manier dan ook mee kunnen helpen met
het realiseren van deelname van onze school aan de optocht. Het streven is weinig
vergaderen, ieder zijn eigen taak/verantwoordelijkheid en veel lol hebben. Na de
zomer starten we met de eerste voorbereidingen.
Heb je vragen of wil je mee helpen? Meld je bij Jan-Paul Bakker (vader Renske en
Timo uit groep 7*) of bij Esther Doornbosch (moeder van Anouk uit groep 6* en
Frederique uit groep 3*). *schooljaar 2018-2019
Alaaf!

