
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

 

Nieuws van de directie 

Algemeen 

Dit is de laatste nieuwsbrief van het schooljaar 2016-2017. Met mooie en ook wat 

turbulente 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: Maandag- en dinsdagavond is de musical in 

scholengemeenschap van de Capellen , Lassuslaan 230. (Ontvangst 19.00 uur).  

Woensdag nemen we op een feestelijke manier afscheid van de kinderen van groep 

8.  Zie verder in de nieuwsbrief de feestelijke uitnodiging. Hopelijk ontmoet ik jullie op 

het schoolplein en kunnen we elkaar een fijne vakantie wensen.  

17 juli Musical groep 8a 

18 juli Musical groep 8b 

18 juli Bezoek van het Raad van toezicht 8.30 

19 juli Afscheid groep 8 

20 juli Overvliegen naar nieuwe klas 

21 juli 12.15 uur: alle kinderen zomervakantie! 

4 september Start nieuwe schooljaar 

Feestelijke opening op het schoolplein;  

8.30 uur  t/m 9.00 uur voor kinderen en ouders  



 
 

Lokalen voorbereiding voor het nieuwe schooljaar 

Zoals jullie al gehoord hebben via de groepsapp, vindt aanstaande donderdag 20 juli 

de verhuizing binnen de school plaats. We gaan met leerkrachten en leerlingen alle 

lokalen voorbereiden voor het nieuwe schooljaar. Zouden er ouders zijn die kunnen 

helpen dan is die hulp zeer welkom! We maken er met z’n allen een gezellige middag 

van. Tijd: vanaf 15.00 uur. We rekenen erop dat we om 18.00 uur de klus geklaard 

hebben.  

 

Overig 

Aanstaande dinsdag wordt het nieuwe lokaal opgeleverd en we zijn blij dat de 

verbouwing volgens plan verlopen is.  

De aanmeldingen voor de MR komen druppelsgewijs binnen. Hopelijk zijn er nog een 

paar geïnteresseerden die zich willen aanmelden.  

Vanaf de eerste week van het nieuwe schooljaar staan de schoolgids en de 

jaarplanning op onze site. 

 

50 jaar Geert Grote school! 

Na de vakantie start het 50 jarig jubileumjaar van de Geert Groteschool. Samen met 

de OR zijn we al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van de festiviteiten. Van 

11 t/m14 oktober vieren we het grote feest maar we gaan dit 

jubileumjaar al van start bij aanvang van het schooljaar.  

 

Opening nieuwe schooljaar 

Op de eerste schooldag, maandag 4 september zullen we het 

schooljaar feestelijk openen! Houd er rekening mee dat we om 

8.30 uur een half uurtje op het schoolplein blijven voor een 

gezamenlijke en ludieke opening!  

Afscheid groep 8 op woensdag 19 juli  

 

Op woensdag 19 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 en zullen ze voor alle kinderen van de school een ijsje uitdelen.  

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. 
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KiVa 

 

Binnen het team is er onderzoek gedaan naar een nieuwe methode voor sociaal-

emotionele ontwikkeling die past bij onze school. Uit dit onderzoek is gebleken dat de 

KiVa-methode het beste bij onze school past. Met KiVa werken wij aan een veilig 

sociaal klimaat. Een doel van KiVa is ‘een fijne school voor ieder kind’.  

 

We werken sinds drie jaar volgens de richtlijnen van Bart van Campen. Deze sluiten 

aan bij de KiVa methode. Het KiVa-programma biedt ons extra ondersteunend 

materiaal en een goede opbouw. 

 

In het nieuwe schooljaar gaan we op de Geert 

Groteschool met het KiVa-programma van start. Zowel in 

de onder- als in de bovenbouw werken we met KiVa 

vanuit tien thema’s. In de nieuwsbrieven informeren we u 

welke thema’s centraal staan, waaraan jullie kinderen de 

komende tijd gaan werken. Enkele thema’s die aan de 

orde komen zijn: ‘Wie zijn wij?’, ‘Gevoelens’, ‘Wat is een 

fijne groep?’ en ‘Herken pesten’.  

 

Voor meer informatie over KiVa kunt u kijken op 

www.kivaschool.nl.  

 
 

 

Het team van de Geert Groteschool wenst iedereen een 

fijne zomervakantie!  

We zien elkaar weer op maandag 4 september! 
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