
 

 

 

Agenda  
 

14 september   Studiemiddag team. Kinderen om 12.15 uur vrij 

17 september  Informatieavond 

23 september  Kinderpostzegels 

28 september   MR vergadering 

5 oktober  Studiedag. Kinderen vrij 

7 oktober   Schoolfotograaf 

7 oktober   Rondleiding en informatie voor toekomstige ouders: 9.00-10.00 uur  

7 t/m 18 oktober Kinderboekenweek 

14 oktober  Presentatie leerlingenraad om 8.30 uur 

17 t/m 25 oktober Herfstvakantie 

28 oktober  Luizencontrole 

28 t/m 30 oktober Groep 7 gaat naar Brugge 

 

 

 

Nieuws van directie 
 

Opening 
Na een flinke renovatie is onze school prachtig geworden! Op 

dinsdag 1 september hebben we dit gevierd. Het jongste kind 

van de school (Luuk de Haan, groep 1B) en het oudste kind van 

de school (Floor Schoemaker, groep 8) hebben de linten voor de 

hoofdingang doorgeknipt. Daarna mochten alle kinderen 

bellenblazen. Dit gaf een feestelijk effect! 

 

 

  



 

 

 

Daarnaast heeft er ook een artikel 

in de krant gestaan: 

 

Buren 

Vorige week zijn enkele  buren en 

de gemeente op bezoek bij ons 

op school geweest. Ik heb met 

hun o.a. gesproken over hun 

zorgen rondom de veiligheid 

(hangjongeren) en het verkeer.  

De politie is ook vorige week 

langsgekomen. Verderop in deze 

nieuwsbrief vinden jullie de brief 

die de politie voor jullie 

geschreven heeft.  De politie – 

Thomas Richters –  zal op vrijdag 

25 september bij enkele groepen 

langsgaan tijdens de kring. Hij zal 

dan met de kinderen spreken over 

het verkeer.  

  

Onze ”nieuwe” school  is netjes en overzichtelijk en zo willen we het graag houden. Immers, het 

is drukker geworden nu we allemaal op één locatie zitten. 

Om de verkeersdrukte in goede banen leiden, moeten afspraken nageleefd worden. 

Daarom benoem ik bij deze nogmaals de afspraken die gelden. Voor de nieuwe ouders 

misschien onbekende afspraken, voor de ‘oude’ ouders  wel bekend maar misschien niet meer 

duidelijk:   

  

 De ouders parkeren hun fietsen op het pleintje en niet in het looppad. 

 De kinderen die met de fiets komen bij voorkeur via de achterkant van de fietsenstalling 

(aan de kant van de gymzaal) naar de fietsenstalling laten rijden. Niet via het looppad. 

 Auto's niet voor de school parkeren. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties met overstekende 

kinderen. 

 De auto niet bij de garageboxen, tegenover de school parkeren. 
  

 

  
Studiemiddag – maandag 14 september!!  

 

Let op! A.s. maandag 14 september hebben de leerkrachten een 

studiemiddag. Dat betekent dat alle kinderen om 12.15 uur vrij zijn. 

 



 

 

 

 

Presentatie leerlingenraad! 
Op dinsdag 13 oktober om 8.30 uur wordt de 

leerlingenraad aan u gepresenteerd. Noteer 

dit alvast in uw agenda.  

 

 

 

Nieuws van de politie 
Beste ouder,     

 

Middels deze brief wil ik u op de hoogte stellen van een aantal maatregelen die er 

worden genomen met betrekking tot het parkeren bij de Geert Groteschool.  

 

Vanwege de drukte op de tijdstippen van het brengen en ophalen van de kinderen, 

ontstaan er gevaarlijke situaties doordat er auto’s op of nabij kruispunten en bochten 

worden geparkeerd. Deze auto’s ontnemen het zicht op het kruispunt. Ook zorgt het er 

voor dat kinderen onopgemerkt tussen auto’s vandaan kunnen komen, met alle 

gevolgen van dien. Ook ervaren de buurtbewoners last van voertuigen welke parkeren 

voor in- en uitritten. Om deze gevaarlijke situaties tegen te gaan, worden de volgende 

maatregelen genomen. 

 

Een waarschuwingsperiode van 7 september tot 21 september. Na deze periode zal er 

bekeurd worden voor het parkeren bij een kruispunt op een afstand van minder dan 5 

meter of het parkeren voor een in- of uitrit.  Deze bekeuring kost 90 euro. In de wet staat 

vermeld dat men een voertuig niet binnen een afstand van 5 meter van een kruispunt 

of bocht mag parkeren of geparkeerd mag worden voor een in- of uitrit. 

 

Wij verzoeken u om de auto iets verder in de wijk te zetten, of uw kind voor school af te 

zetten en direct weer weg te rijden.  

 

De maatregelen die gaan gelden zijn genomen in overleg met de school, gemeente 

en de Politie.  

 

Voor vragen kunt u contact op nemen met de school.  



 

 

 

 Kamp groep 8 naar Ommen 
Woensdag 

Om 8.30 uur fietsen we weg uit ons mooie Zwolle. We mochten helpen met de sluis open te 

doen. Later kregen wij een ijsje omdat Ethan jarig was. Bij de vecht in Ommen gingen we 

ook nog lekker zwemmen en uitrusten. Toen kwamen we aan bij de locatie waar we gingen 

vlotten bouwen/varen en zwemmen. Toen gingen we de tenten inrichten en lekker een 

tussendoortje nemen want dat was wel nodig na het lange fietsen. Nog even spelen en 

eten na het eten zei juf dat we een spel gingen doen, maar wij wisten al dat we een 

spooktocht gingen doen. Dat was wel heel eng en sommige kinderen moesten huilen maar 

later konden we er wel om lachen.  

Donderdag  

We werden wakker en begonnen rustig aan het ontbijt. Even later zaten we op de fiets, op 

naar het zwembad De Beerze Bulten. Dat was wel lekker even zwemmen. En de glijbanen 

waren echt heel leuk buiten en binnen. Later begon het te regen. Maar ondanks die regen 

gingen we toch de stad in van Ommen. We hadden lekker gewinkeld, dus veel snoep 

gekocht. We gingen ons voorbereiden op de bonte avond. Het was half 12 toen snel naar 

bed, want we moesten nog terug fietsen. 

Vrijdag 

We werden wakker (door de koeien). Even relaxen in de tent , en daarna lekker ontbijten. 

Op naar de survival waar we vlot hadden gevaren. Eerst gingen we over een grote lange 

baan over een slootje. Daarna krat stapelen. Nog een kleinere maar moeilijkere baan. En in 

een toren met elastieken. En daarna naar huis. 

We hebben een fantastisch kamp gehad! We willen alle ouders bedanken voor de hulp.  

 

Geschreven door Dax en Janne  

 
 

 


