
 

 

 

 

Agenda  

 
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 

 8  oktober  Start schoolbreed thema 

13 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 
 

Algemeen 

De politie is actief rondom de school geweest. Er zijn al regelmatig waarschuwingen 

op de autoruiten gezien. De waarschuwingstijd is voorbij. Vanaf nu gaat de politie 

bekeuringen uitschrijven bij fout parkeren en hangjongeren op en rond het 

schoolplein controleren.  

 

Vandaag is de politie in verschillende groepen geweest. Het gesprek met de 

kinderen is heel fijn verrijkend geweest. De kinderen hebben van alles gevraagd. De 

kinderen zullen ons helpen om de verkeersregels niet te vergeten.  
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Eerste Alumni Geert Groteschool 

Het is al enkele maanden geleden dat de kinderen van vorig jaar de Geert 

Groteschool verlaten hebben. Ze zijn een nieuw avontuur begonnen op de 

middelbare school. Enkele van hen zijn de laatste weken langsgekomen om ons te 

begroeten en de nieuwe school te bekijken.  Elke keer dat ik ze zag dacht ik “wat 

zijn ze nog jong en wat willen ze snel groeien”.  Ik wilde de kinderen elkaar graag 

weer laten ontmoeten om ze ervaringen uit te wisselen. Zo gezegd zo gedaan. 

 

 



 

 

 

Vandaag zijn de oud-leerlingen op school geweest. 

Het programma van de avond zag er als volgt uit:  

 

17.00 uur  aankomst / inloop (rondleiding door de school) 

17.30 uur  presentatie “Invloed van het roken op de longen” 

18.00 uur  samen eten en gezellig kletsen 

19.00 uur  afsluiting 

 

De presentatie is door Arnold 

Huisman,  –longarts en vader van 

Anna Wieke groep 4- gegeven. 

Duidelijk, heel interessant en 

waardevol voor de kinderen. 

Arnold bedankt ! Vandaag is de 

eerste reünie geweest, maar 

hopelijk niet de laatste. Ik heb met 

de kinderen afgesproken om vaker 

bij elkaar te komen. We gaan 

enkele keren per jaar proberen om 

samen af te spreken om  over 

verschillende thema’s te praten. 

De vorming, de aandacht en  

steun die de kinderen nodig hebben  

eindigt niet op hun 12e levensjaar! 

 

 



 

 

 

Namenlijsten van de groep van uw kinderen 

Veel ouders hebben om de namenlijsten met adressen van alle leerlingen van de 

klas van hun kind gevraagd. Om speelafspraken te maken is het wel handig om de 

adres en telefoonnummers van de kinderen uit de groep bij de hand te hebben. 

Als u het niet fijn vindt dat deze gegevens van u aan de ouders van de groep van 

uw kind worden meegegeven, dan graag even melden bij mij vóór vrijdag 2 

oktober. 
 

Nieuws van de OR 
 

Samen met het schoolteam willen we er weer een mooi schooljaar van maken! Dit 

betekent wel dat er hulp van ouders nodig is: we zijn dan ook op zoek naar 

creatieve meedenkers en doeners.  

 

Decoratie  

Wie is er creatief met versiersels en decoraties? Wie geeft de lokalen en de hal 

extra sfeer tijdens verschillende thema’s en festiviteiten?  

 

Sponsoring  

Sponsoring kan onze school nog leuker en beter maken voor onze kinderen dan dat 

deze op dit moment al is. Dit jaar in ieder geval één duidelijke opdracht: hoe 

organiseren we 35 laptops voor GGS? Ook andere ideeën zijn welkom! Creatieve 

geesten gezocht.  

 

Veilig naar school  

Wie helpt ons om verkeersveiligheid onder de aandacht te houden van ouders en 

kinderen. Wie komt met ideeën om buurtbewoners betrokken te houden? Hoe 

maken we het veiliger voor de kinderen?  

 

Klusteam   

Handige vaders (en moeders?) gevraagd voor diverse klusjes in- en rondom school: 

het ophangen van een digibord, vervangen van lampen, maken van kasten, 

repareren van speeltoestellen etc.  

 

Meld je aan op de lijsten in de hal of bij de OR   

Gido Frühling, Frank Hesselink, Yossip de Jong, Olga Menger, Evelyn Osinga  

 

Inventarisatie  

Graag willen we inventariseren welke expertise we “in huis” hebben onder de 

ouders op school. Op deze manier kan beter gebruik worden gemaakt van het 

“netwerk” binnen de GGS. Vanuit je beroep, vakgebied of hobby kun je misschien 

je kennis en ervaring inzetten voor de Geert Grote school.   

Om het netwerk van ouders binnen de GGS beter in kaart te krijgen vragen wij je 

om onderstaande antwoordstrook in te vullen. Deze kun je inleveren in de hal of bij 

de leerkracht.  



 

 

 

Naam:     ___________________________________________ 

 

Naam kind(eren):   ________________________________groep: _____ 

________________________________groep: _____ 

     ________________________________groep: _____ 

     ________________________________groep: _____ 

 

E-mailadres:    ___________________________________________ 

 

Beroep/deskundigheid: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Ruimte voor toelichting:       

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Schoolfotograaf 
 

 

Op woensdag 7 oktober komt de schoolfotograaf langs om foto’s 

te maken. Gedurende de dag worden er weer klassenfoto’s en 

portretfoto’s gemaakt. Tijdens de middag is er de mogelijkheid 

om de broertjes en zusjes foto’s te maken. Voor het maken van 

deze foto’s gelden een aantal afspraken: 

-  

 

 

 

 Per kwartier kunnen 10 gezinnen zich intekenen. Als de vakken volstaan, kan er niet   

meer een naam bijgeschreven worden. 

 Alleen schoolgaande kinderen gaan op de foto. Broertjes of zusjes die nog niet op 

school zitten, kunnen dus niet ingeschreven worden.  

 Vol = vol 

  

Vanaf maandag 28 september hangen de intekenlijsten bij de ingang van de school. 
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Even voorstellen 
 

Dag allemaal, 

 

Ik ben Dmitri Hogenkamp (meester Dmitri) en ik heb het geluk dat ik stage mag lopen op 

de Geert Groteschool. Ik ben dit jaar begonnen aan het 3e jaar op de Katholieke Pabo in 

Zwolle en ik loop stage bij juf Angelique in groep 3. De eerste dagen op de Geert 

Groteschool heb ik ervaren als heel warm en vriendelijk, ik hoop dat ik hier ook een 

positieve bijdrage aan kan leveren. Als meester vind ik het erg leuk om voor te lezen en 

verhalen te vertellen. Ook in mijn vrije tijd probeer ik zoveel mogelijk te lezen en mijn 

lievelingsboeken zijn; de Alchemist van Paulo Coelho (boek voor volwassenen) en Het 

kleine paradijs van Jeff Aerts (jeugdboek).  

In het weekend werk ik als ober bij restaurant ’t Koetshuis in mijn woonplaats Vaassen, het 

restaurant staat naast het kasteel de Cannenburgh. Ook vorm ik samen met vrienden van 

mij een zaalvoetbalteam bij Robur et Velocitas uit Apeldoorn. Mijn stage loopt tot vrijdag 

22 januari. Daarna vertrek ik naar het buitenland om daar stage te lopen.  Tot die tijd blijf ik 

op de Geert Groteschool en zullen we elkaar vast en zeker nog tegenkomen! 

 

Groetjes, 

meester Dmitri 

 

Nieuws uit groep 1/2 B 

De afgelopen 

weken zijn wij bij 

de kleuters bezig 

geweest met het 

thema 'de 

supermarkt'. Wat 

een rijk thema!  

 

 

 

 

We hadden al snel een eigen supermarkt in de klas. Hier wordt heel 

veel in gespeeld. Op donderdag 17 september mochten we op 

bezoek bij de Spar, de lokale buurtsuper. We mochten achter in de 

kantine en het magazijn kijken. We zijn in de koelcel geweest.Brrrr!! 

Koud! En hebben ook gezien hoe de flessenautomaat werkt.  

Als dank voor het bezoek hebben Pip en Noor een prachtige 

tekening voor de Spar gemaakt. 

  

 



 

 

 

Afgelopen dinsdag was onze kringtafel bezaaid met mini's van de Albert Heijn (spaaractie 

van een aantal jaren terug). We hebben deze mini's gesorteerd. Daar zijn we zeker 15 

minuten mee bezig geweest. Prachtig! We hebben geteld en vergeleken. We hebben 

cijfers bij de hoeveelheden gelegd.  

 

En hebben jullie ook gezien dat we een echte mestkever in de klas hebben gehad? Die 

kwam tijdens de informatieavond de klas binnen vliegen. Natuurlijk moest de kever 

geobserveerd en nagetekend worden. We hebben de kever uiteindelijk weer vrij gelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen iedereen een prettig weekend! 

Team Geert Groteschool 


