
 
 

 

Agenda september / oktober 
 

3 oktober    Rondleiding voor nieuwe ouders 

3 oktober    Inloopochtend groep 6 

4 oktober    Inloopochtend groep 7 

4 oktober    Infomiddag Brugge ouders groep 7 

4 oktober   MR vergadering 

4 oktober   klusavond 

5 oktober    Inloopochtend groep 8 

5 oktober   Start Kinderboekenweek 

6 oktober    Inloopochtend groep 4 

7 oktober    Inloopochtend groep 5 

7 oktober   Start lessen Eerste Communie  

11 oktober   Brainstormavond GGS 50 jaar: locatie Hetebrij 

12 oktober   Rondleiding nieuwe ouders 

12 oktober   Boekenmarkt op school voor groep 1 t/m 8 

14 oktober   Extra studiedag. Alle kinderen vrij!!! 

15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

24 oktober     Start Spaanse lessen na schooltijd 

26 t/m 28 oktober  Groep 7 uitwisseling met Brugge 

26 oktober    Luizenpluizen  

 

 

Nieuws uit de directie 
 

Algemeen 

De herfst heeft zijn intrede gedaan. De bladeren gaan langzaam verkleuren 

en de bomen laten de kastanjes vallen. Heel leuk om te zien hoe de kleuters 

hiervan profiteren om te leren tellen met de kastanjes. Deze week ben ik 

begonnen met de klassenbezoeken. De bouwcoördinatoren en ik komen een 

half uur observeren. De observatie is gericht op de klassenmanagement van 



 
 

de leerkrachten en het nakomen en toepassen van de pedagogische 

afspraken van de school. De leerkrachten kunnen ook zelf specifieke punten 

aangeven, waar ze graag willen dat we naar kijken. We leren van elkaar! Ik 

vind het mooi om het te zien. 

 

Afgelopen woensdag hebben we elkaar tijdens de informatieavond gezien. 

Er was een hoge opkomst. Fijn dat jullie er bijna allemaal waren! De ouders 

die de leden van de ouderraad (OR) nog niet kenden, hebben de 

mogelijkheid gehad om enkele van hun te leren kennen en hopelijk hebben 

jullie de lijsten voor de verschillende commissies ook gezien en ingevuld. Ze 

liggen nog bij de hal en zoals Evelyn, de voorzitter van de OR, zei (ja Evelyn, ik 

heb je horen zeggen!)  ‘Loles heeft heel veel wensen die alleen met jullie hulp 

realiteit kunnen worden.’ 

De eerste wens:  Laptops 

De eerste wens is al volbracht/verwezenlijkt. We 

hebben het geld om 25 laptops te kopen. We 

moeten nog voor 5 laptops sparen want groep 7 

heeft meer dan 25 leerlingen. De kassa blijft open!!  

 

De tweede wens: Impuls Muziekonderwijs 

Voor de tweede wens, meer en beter muziekonderwijs op school, zijn we 

bezig met het aanvragen van een tweede subsidie. Met de 3-jarige 

subsidieregeling ‘Impuls Muziekonderwijs’ kunnen scholen de leerkrachten 

trainen in het geven van muziekonderwijs en samenwerken met partijen uit 

het muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, brassbands, fanfares, 

orkesten en poppodia.  

 

Deze week gaan we de subsidie indienen bij het Fonds voor 

Cultuurparticipatie. We hebben het al bijna klaar. Het geld zal besteed 

worden aan activiteiten die de vaardigheden van leerkrachten vergroten en 

die worden uitgevoerd samen met één of meer muziekpartijen.  We hopen 

het te kunnen krijgen voor de volgende 3 schooljaren: 2017-2018, 2018-2019 

en 2019-2020. 

 

Dit jaar zullen we na de herfstvakantie weer met het schoolband en het 

schoolkoor starten, dankzij de subsidie van Cultuur Met Kwaliteit die we 

hebben.  

 

Voor de derde wens: laat ik jullie verrassen door de OR 

De wens is wel ingediend! 
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Pedagogische klimaat:  

Uit enkele gesprekken die we in de afgelopen periode hebben gehad met 

ouders blijkt dat er bij jullie behoefte is om te weten wat de school doet als er 

sprake is van pestgedrag. Op school is er een veiligheidsplan aanwezig 

waarin in bijlage 2 het pestprotocol gevonden wordt. Jullie kunnen dit 

beleidsplan altijd vragen. Het pestprotocol zal deze week ook op de site 

vermeld worden onder de tab “praktische informatie”. 

 

Hieronder in het kort en op een rij wat wij doen om een veilig en goede 

pedagogische klimaat op school te hebben; 

 In alle groepen wordt de methode Trefwoord  gebruikt (twee maal 

per week), met thema’s over normen en waarden. 

 Wij volgen in alle groepen de richtlijnen volgens het boek ban Bart 

van Campen  (hoe gaan we met elkaar om, gericht op de 

betrokkenheid vanuit relatie leerkracht/ kind /ouders). Het boek is 

op school te lenen of te kopen. 

 Tijdens het buitenspelen zien wij er als pleinwacht (daar waar 

mogelijk )goed op toe dat kinderen fijn kunnen buitenspelen. 

 Als er kleine incidenten op school plaats vinden, spreekt de 

leerkracht altijd met de betreffende kinderen en ook wordt het 

incident als het nodig is in de groep besproken.  

 Sinds vorig jaar gebruiken we op school het programma ZIEN! 

ZIEN! helpt ons bij het bevorderen van de sociaal-emotionele 

ontwikkeling. Het is een expertsysteem dat meer doet dan het 

volgen van de leerling. ZIEN! geeft op basis van observaties van 

analyses concrete doelen en handelingssuggesties.  Zodat de 

leerkracht wordt ondersteunt in het gehele proces van signaleren 

tot en met handelen. ZIEN! brengt het sociaal- emotioneel 

functioneren van kinderen van groep 1 t/m groep 8 systematisch in 

kaart.  ZIEN! geeft u inzicht in de eventuele ondersteuningsvragen 

op het gebied van het sociaal-emotioneel functioneren en helpt de 

leerkracht om het gedrag van het kind beter te begrijpen. 

 De werkgroep Sociaal Emotionele Ontwikkeling (SEO) is bezig  met 

de oriëntatie op  de methode KIVA.  

Daarnaast ;  

 Om de kinderen te laten groeien in verantwoordelijkheidsgevoel en 

de zorg voor elkaar heeft elke groep een specifieke taak binnen de 

school. Met deze taken wordt er een klimaat gecreëerd waarbij 

leerlingen bijdragen aan de goede en veilige sfeer op school.  

o De leerlingen van groep 8 zijn zich ervan bewust dat ze een 

voorbeeldfunctie hebben voor alle groepen.  (Bijvoorbeeld 

materiële orde in de school of helpen om ruzies uitpraten). 

o Groep 7 heeft ’s morgens telefoondienst. Concreet  houdt dit 

in dat de leerlingen een kwartier voordat de school begint 

aanwezig zijn om ziek- en afwezig meldingen te noteren. 

Vervolgens wordt er bij alle groepen langs gegaan om na te 



 
 

gaan of alle leerlingen aanwezig zijn.  

o Groep 6, 7 en 8 zijn gekoppeld aan groep 1,2 en 3 voor alle 

feesten (bijvoorbeeld bij de carnavalsoptocht zijn kinderen 

één op één gekoppeld. Daarnaast leest de bovenbouw voor 

aan groep 1 t/m 3.   

o Groep 5 luncht samen met de instroomgroep. Op deze 

manier worden de kleuters geholpen en wordt er een band 

gecreëerd tussen verschillende groepen.  

o Er is een actieve leerlingenraad met twee vertegenwoordigers 

uit de groepen 6,7 en 8.  

 In groep 1 t/m 3 wordt een kind door de leerkracht gekozen als “het 

kind van de week”. Hij krijgt de hele week complimenten van de 

andere kinderen van de groep en hij mag speldgoed, foto’s,  etc 

van thuis meenemen om over hem te vertellen. Met “het kind van 

de week” willen we:  

o De kinderen leren om op de eerste plaats de positieve dingen 

van de anderen te zien en op de tweede plaats help het om 

in zelfvertrouwen te groeien.  

 Alle leerkrachten hebben het  BHV diploma.  

 

Tot slot zijn dit de stappen zoals wij deze hanteren bij sprake van pestgedrag; 

 gesprek met de leerkracht /ouders van het kind dat gepest wordt. 

 gesprek met de ouders, leerkracht en IB. 

 gesprek met de ouders van de pesters met directie (ouders 

afzonderlijk van elkaar) 

 gesprek met elkaar met de ouders van slachtoffer, ouders van de 

pesters en met de directie. 

 

Het belangrijkste: het vertrouwen in elkaar  

Vertrouwen in elkaar (leerkracht/ouders /kind) is en blijft een belangrijke 

voorwaarde om tot een goede samenwerking te komen. 

 

 

Katholieke Identiteit:  

Vorig jaar hadden we geïnventariseerd wie van jullie de school hebben 

gekozen vanwege de katholieke identiteit en wie van jullie belangstelling 

heeft voor de voorbereiding voor de Eerste Communie. Er zijn wel reacties 

geweest maar niet genoeg om iets te organiseren om vanuit de school de 

hele voorbereiding voor de Eerste Communie te doen.  Er zijn toch ouders 

langs geweest met veel belangstelling en hebben gevraagd om iets te doen. 

We hebben vervolgens besloten om te starten met een pilot; met het 

voorbereiden voor de Eerste Communie met een kleine groep.  

Dit jaar, op 28 september, na een korte evaluatie van de pilot van de 1e 

Communie met de ouders van de kinderen die vorig jaar de catecheselessen 

gevolgd hebben, gaan we door met deze lessen voor de voorbereiding van 

de Eerste Communie. Dit jaar zullen deze kinderen de Eerste Communie 



 
 

ontvangen. De lessen zullen om de twee weken op vrijdag plaats vinden. Van 

14.30 uur tot 15.30 uur. In mei zullen de kinderen de Eerste Communie doen.  

Als er nog kinderen zijn die dit jaar de Eerste communie willen doen, kunnen 

ze ook deelnemen aan deze lessen. Ze zullen enkele extra lessen ontvangen 

om samen met de groep die vorig jaar is begonnen de Eerste communie te 

kunnen doen. De lessen op school zullen vrijdag na schooltijd plaats vinden. 

We starten op vrijdag 7 oktober.  

 

Praktische informatie op een rijtje. 

We zullen met twee kleine groepen beginnen. 

De lessen van 60 minuten starten op vrijdag 7 oktober. Ze zullen om de twee 

weken op vrijdag  gegeven worden. 

 Groep 3:     Voorbereiding voor de Eerste Communie in mei 2018. 

                      Programma: 

12.15-12.30 uur:  kleine pauze,  

(de kinderen kunnen iets drinken of eten) 

12.30-13.15 uur:  catechese les.  

(verhalen uit de bijbel, de deugden,  gebeden         

zullen in de lessen behandeld worden door middel van 

activiteiten met muziek en tekenen) 

 Groep 4-5: Extra voorbereiding voor de Eerste Communie in mei 2017  

                     Programma: 

14.30 - 15.30 uur: catechese les. (verhalen uit de bijbel, de 

deugden, gebeden zullen in de lessen behandeld worden door 

middel van activiteiten (met muziek en tekenen) 

 

Als u hier belangstelling voor heeft graag laten weten via mail 

(directie@geertgroteschool.nl) of doorgeven aan de leerkracht van uw kind. 

Voor de ouders  zal een kleine informatie bijeenkomst georganiseerd worden. 

 

Spaanse lessen na schooltijd 

Er zijn 10 reacties van leerlingen die ook graag 

Spaans willen leren na de schooltijd. De meesten 

kunnen op maandagmiddag. Daarom hebben 

ervoor gekozen dat Teresa hun les geeft op 

maandag na schooltijd van 14.30  tot 15.30 uur. Er 

is niet genoeg belangstelling om twee groepen te 

hebben. De groep van vrijdag vervalt dan.  

Deze lessen zullen de leerlingen zelf moeten 

betalen (kosten: 5 euro per uur).  

De lessen zullen na de herfstvakantie starten. 

 

 

 



 
 

 

 

Anna wil eind deze week de lijsten van de leerlingen en ouders die graag 

Spaans willen leren afronden. 

 

Stuur gerust een mail naar Anna (amcasrie@hotmail.com) als jij of jouw 

kinderen Spaanse les buiten de schooltijd willen volgen.  

Tot nu toe zijn er 3 ouders die graag Spaans zouden willen volgen. Als er niet 

meer ouders zijn dan gaat deze groep voorlopig niet door. 

 

 

Nieuws uit de OR 
 

Het jaar 2017 wordt een bijzonder jaar, want in dit jaar bestaat de Geert 

Grote 50 jaar! Dit moet gevierd worden. Maar hoe moet dat feest eruit zien? 

Daar zijn een heleboel ideeën voor. Wij vinden het leuk als ouders daarover 

meedenken. Daarom hebben wij een jubileum brainstormavond 

georganiseerd. Deze vindt plaats op 11 oktober 2016 om 20:00 in de Hetebrij. 

Als je het leuk vindt om samen met ons ideeën te genereren voor het 

jubileumjaar, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd. Wil je in verband met 

de organisatie dan wel even laten weten dat je komt? Dit kan via 

omenger@deloitte.nl (Olga Menger) 

 

 

 

Kinderboekenweek  
 

Aankomende week start de Kinderboekenweek. Het 

thema hiervan is ‘Voor altijd jong. Dit wordt voor onze 

school een schoolbreed thema. Dit houdt in dat alle 

klassen de komende weken op eigen niveau invulling 

geven aan het thema. Op woensdag 5 oktober om 8.30 uur de 

Kinderboekenweek geopend worden op het plein met muziek een speciale 

quiz!  De kinderen gaan om 8.40 uur naar binnen met de eigen leerkracht. De 

tassen worden voor de tijd niet binnen gezet. Ook de kinderen van groep 1 

t/m 3 nemen zelf hun tas mee naar binnen. We vragen de ouders om op het 

plein afscheid te nemen.  
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Nieuws uit groep 3a 
 

Wisten jullie dat: 

 we al 5 weken in groep 3 zitten? 

 we zelf 5,6 en 7 jaar zijn, maar dat de 

kleuters heel schattig zijn? 

 op de eerste schooldag rond 11.30 

uur hard gezucht werd: “Wanneer 

gaan we spelen?”  

 we ontzettend hard kunnen werken? 

 we al de volgende letters kennen: 

i,e,aa,ee,k,s,m,p,n,t,r? 

 we daar ook al woorden mee 

kunnen maken? 

 we al best goed kunnen lezen? 

 we met de rekenles met juf in de 

achtbaan zijn geweest? 

 we een knuffel-klas zijn? 

 we druk bezig zijn met een kunst- en 

schilderles over Karel Appel? 

 we zelf mochten weten wat we 

maken? 

 dit echt onze kunst is? 

 we met Engels bezig zijn over 

‘Animals’? 

 we een heel leuk Engels liedje hebben geleerd: Lenka met ‘Everything 

at once’?  https://www.youtube.com/watch?v=eE9tV1WGTgE  

 ook het dansje ervan al een beetje kennen?  

 we al bijna herfstvakantie hebben? 

 juf bijna vergat dat wij aan de beurt waren voor de nieuwsbrief? 

 

 

 

Actie 1: Sparen voor de schoolbieb – actie Bruna 

Vorig schooljaar hebben wij ook meegedaan aan deze actie. Toen moesten 

we bij één specifieke Bruna onze boeken kopen. Dat maakt dit jaar niet uit! 

Zelfs online kan je bestellen. Zie de informatie hieronder: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eE9tV1WGTgE


 
 

Van 5 t/m 16 oktober is het weer Kinderboekenweek. Opa’s en oma’s staan 

centraal onder het motto: voor altijd jong! Tijdens de Kinderboekenweek 

organiseert Bruna de actie: ‘Sparen voor je schoolbieb’. Wij willen graag het 

(voor)lezen van kinderboeken stimuleren en zouden het leuk vinden om 

samen met u en de kinderen onze schoolbiblitoheek uit te breiden met de 

nieuwste en leukste kinderboeken! Hoe meer ouders er meedoen, hoe meer 

boeken we kunnen uitzoeken! 

 

Hoe werkt de Schoolbieb-actie? 

 U koopt van 3 t/m 16 oktober 2016 één (of meerdere) kinderboek(en) 

bij Bruna – in de winkel of op bruna.nl – en levert de kassabon in op 

school bij de leerkracht van uw kind.  

 Lever de kassabonnen t/m 16 oktober 2016 in op school. Wij leveren de 

kassabonnen in bij een Bruna-winkel. 

 Bruna telt de kassabonbedragen na inlevering bij elkaar op en de 

school ontvangt een waardebon. 

 De school mag t/m 16 december 2016 voor 20% van het totale 

kassabonbedrag nieuwe leesboeken uitzoeken in een Bruna-winkel.  

 

Wij hopen dat u samen met de kinderen meedoet, want leesplezier creëren 

we samen! Kijk voor de actievoorwaarden op bruna.nl/schoolbieb. 

 

Prijsvraag: Doe mee & win! 

Naast het sparen voor gratis boeken voor de schoolbieb, kunt u ook nog eens 

meedoen met een leuke prijsvraag! De prijzen zijn een exclusieve 

voorpremière van de nieuwe bioscoopfilm ´Mees Kees langs de lijn´ voor een 

hele schoolklas én een aantal setjes kaarten voor de officiële premiere van 

de film, waarbij de cast ook aanwezig is. Deelnemen aan de prijsvraag kan 

via bruna.nl/schoolbieb.  

 

Actie 2: Boekenmarkt 

Op woensdag 12 oktober van 12.00-12.20 

uur hebben we een boekenmarktje op ons 

schoolplein (bij regenachtig weer, zal dit 

naar binnen worden verplaatst).  

 

 

 

 

 

Elk kind mag in de kinderboekenweek één boek van huis 

meenemen naar school die dan verkocht gaat worden. 

Een aantal bovenbouwkinderen zal de boeken gaan 

verkopen voor de hele school. Het geld wat binnen 

gehaald wordt, gebruiken we voor de aanschaf van 

nieuwe boeken voor onze groepen. Dus, kom allen kijken 

en koop leuke boeken!  


