
 
 

 

 

 

 

 

 

Agenda 

 

 

 

 

Juffen/meesterdag 
Vandaag hebben alle juffen en meesters 
hun verjaardag gevierd. Wat zijn we 
allemaal ontzettend verwend. Bedankt 
allemaal!   

28 juni  Verjaardag van alle leerkrachten 

30 juni Rapport mee naar huis 

3 t/m 6 juli Oudergesprekken 

3 juli Rondleiding nieuwe ouders 

3 juli Inloopochtend groep 4 

4 juli Inloopochtend groep 5 

5 juli Inloopochtend groep 6 

6 juli Inloopochtend groep 8 

6juli SAC overleg 

7 juli Inloopochtend groep 7 

10 juli kluscommissie 

17 juli Musical groep 8a 

18 juli Musical groep 8b 

18 juli Raad van toezicht 8.30 

19 juli Afscheid groep 8 

20 juli Overvliegen naar nieuwe klas 

21 juli 12.15 uur: zomervakantie! 
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Dankbetuiging Herman 
Langs deze weg wil ik , mede namens mijn kinderen, iedereen hartelijk bedanken voor de 
belangstelling en het medeleven, in welke vorm dan ook, tijdens de ziekte en na het overlijden van 
mijn lieve vrouw Ria. 
 
Zoveel kaarten,  
zoveel warme woorden, 
zoveel belangstelling, 
zoveel woorden van troost, 
zoveel bloemen. 
Het heeft ons erg gesteund te weten dat zoveel mensen met je meeleven. 
 
“Wees niet verdrietig om wat is geweest, maar gelukkig om wat is geweest “. 

Overvliegen 
Op donderdag 20 juli om 10.00 uur gaan we met z’n allen 
overvliegen. 
Wat houdt dat precies in? 
Alle kinderen gaan alvast kennis maken met de groep en 
de juf / meester van volgend schooljaar. D.m.v. 
kennismakingsspelletjes en opdrachten wordt er al een 
basis gelegd. 
De ouders van nieuwe kinderen die op school komen, 
krijgen een uitnodiging thuis gestuurd.  
 

Papa-doe-dag 
Afgelopen vrijdag was het weer zover: de papa doe dag bij de kleuters! Het was weer een gezellige 

ochtend waarbij vaders met hun kinderen konden stoeien, spelletjes spelen, bouwen, vissen en 

natuurlijk scheren!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Oproep Medezeggenschapsraad!!  
Wij willen jullie informeren over de MedezeggenschapsRaad (MR)  van de Geert Grote School.  Per 1 
augustus a.s. zullen er 3 leden van de MR aftreden, waarvan 2 leden van de oudergeleding en 1 van de 
personeelsgeleding. Dit betekent dat je je kunt aanmelden als kandidaat MR-lid. Bij voldoende 
aanmeldingen worden er verkiezingen uitgeroepen.   
Wie treden er af? Binnen de personeelsgeleding van de MR zal Joanne van der Veen aftreden 
aangezien ze lid wordt van het MT.  Binnen het team zal een nieuw lid voor de 
MedezeggenschapsRaad benoemd worden. Hilde Baack en Caren Rikkert zullen hun taak in de MR 
voortzetten. Binnen de oudergeleding van de MR treden 2 leden af en zijn niet herkiesbaar. Tibor 
Elferink (wegens wisseling school) en Calijn van der Kolk (wegens belangenverstrengeling vanwege 
nieuwe baan) zullen hun taken in de MR niet voortzetten.   
 
Wat doet de MR eigenlijk?  
Elke school of onderwijsinstelling heeft een MedezeggenschapsRaad. De MR van de Geert Grote 
School bestaat uit 6 leden, 3 ouders en 3 leerkrachten. De directie schuift aan op afroep.  Door de MR 
zijn ouders en personeel betrokken bij het beleid van de school. De MR handelt in het belang van de 
school en daarmee in het belang van de kinderen. Zij geeft (on)gevraagd advies aan de directie 
(initiatiefrecht). Op basis van het informatierecht is de MR op de hoogte van het reilen en zeilen op de 
school. Dat betekent o.a. dat zij op de hoogte is van de jaarplannen en de voortgang bespreekt met 
directie.  De MR heeft tevens adviesrecht. Dit betekent zij op beleidsonderwerpen, waaronder het 
onderwijskundig jaarplan, door de directeur wordt geïnformeerd en gevraagd wordt om advies. Als 
laatste heeft de MR instemmingsrecht. De MR verleent instemming op de uitvoering van 
(voorgenomen) beleid, dit gebeurt op onderwerpen zoals de vaststelling of wijziging van het 
schoolplan en de onderwijskundige doelstellingen.  
 
Wil je je aanmelden als betrokken ouder voor de MR?  
Als je betrokken bent bij de Geert Grote 
School en je wilt samen met directie en 
leerkrachten onze se school nog verder 
professionaliseren voor een goed 
schoolklimaat voor onze kinderen, dan kun je 
je aanmelden als kandidaat voor de MR. Dit 
kun je doen door voor 23 juli 2017 een e-
mail te sturen aan mr@geertgroteschool.nl 
met daarin je naam,  telefoonnummer en 
emailadres, de namen van je kind(eren) en in 
welke groep(en) ze zitten en natuurlijk jouw 
motivatie voor kandidaatstelling, inclusief 
een foto.  Ben je geïnteresseerd maar wil je 
eerst wat meer informatie, dan kun je 
Kirsten de Kok, Tibor Elferink of Calijn van der Kolk aanspreken op het schoolplein of bellen met 
Kirsten, 06-20936243. 

  



 
 

Sponsorloop voor het hospice 
 

De opbrengst is € 4420,75! En dit is nog niet 
eens de eindstand. Sommige kinderen moeten 
het geld nog inleveren. 
Wat een opbrengst! Iedereen ontzettend 
bedankt. 

 

 

 

 

 

 

Reünie Geert Groteschool t.g.v. 50-jarig bestaan 
 
Dit jaar bestaat de Geert Groteschool uit de wijk Wipstrik 50 jaar. 
Van woensdag 11 oktober t/m vrijdag 13 oktober zijn er allerlei feestelijke activiteiten  voor de 
kinderen en hun ouders. 
Op zaterdag 14 oktober vindt de grote reünie plaats voor zo’n 1000 
oud-leerlingen en 50 (oud-) leerkrachten. 
’s Middags is de school van 17.00 uur tot 19.00 uur geopend voor 
deze oud-leerlingen en (oud-) leerkrachten om allerlei foto’s en 
andere spullen te bezichtigen van de afgelopen 50 jaar .Ook ouders 
van oud-leerlingen en andere belangstellingen zijn dan van harte 
welkom. 
Vanaf 21.00 uur vindt er een groot reüniefeest plaats voor oud-
leerlingen en (oud-) leerkrachten in restaurant/zalencentrum Urbana 
in Zwolle. Tevens kunnen mensen die van buiten Zwolle komen van 
19.00 uur – 21.00 uur- indien zij dat wensen – van een speciaal 
reüniemenu in Urbana  gebruik maken. Zij moeten dit dan wel  ter 
plekke aan Urbana betalen. 
 
Opgave moet z.s.m. geschieden, maar zeker voor 1 augustus a.s. door €12,50 te storten op 
rekeningnummer NL15 RABO 0160746051 t.n.v. katholieke oudervereniging o.v.v. reünie Geert 
Groteschool. Oud leerlingen t/m 16 jaar mogen € 6,00 betalen. 
 
Tevens verzoeken wij de reünisten te vermelden of zij gebruik willen maken van het reünie-menu van 
Urbana en de periode dat zij op de Geert Groteschool hebben gezeten of gewerkt. Dit kan vermeld 
worden op geertgrotereünie@gmail.com. Voor verdere informatie zie facebook-pagina “50-jarig 
jubileum Geert Groteschool” of ga naar gerardkarman@hotmail.com. 
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