
 

 

 

 

 

Agenda  

 

    

  16 - 18 november Tentoonstelling ´raar maar waar´ in speelzaal voor alle ouders 

  24 november  Schoonmaakavond met ouders 

  26 november  Studiedag 

 4  december  Sinterklaas viering 

 7  december   Rondleiding en informatie voor toekomstige 

     ouders 9.00-10.00 uur                 

  10  december  Interne audit 

  11 december  creamiddag Kerst 

 17 december  Kerstviering 

 18 december  Alle kinderen om 12.00 uur vrij  

 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie  

 

Nieuws van directie 
Algemeen 

De voortgangsgespreken zijn afgerond. Fijn dat jullie ook geholpen hebben met  de 

voorbereiding van de kindgesprekken. Samen zullen we altijd het beste uit elk kind 

uithalen.  De leerlingen beginnen opnieuw met nieuwe impulsen en werken met  

enthousiasme aan hun doelen. Als ik de leerkrachten of de kinderen hoor, zie ik dat er 

veel ambitieuze doelen worden voorgenomen. Ik zie ook dat enkele leerlingen nog 

extra hulp en aanmoediging nodig hebben. En voor andere kinderen was het een 

kleine confrontatie als ze zien dat de leerkracht en/of ouders meer van hun verwachten 

omdat ze het kunnen.  Laten we ervoor zorgen dat de kinderen kunnen groeien met 

grote, maar haalbare idealen. 

 

Pauze van de leerkrachten 

Zoals jullie al in één van de vorige nieuwsbrieven gelezen hebben, hebben we een 

nieuwe cao (waarin nog niet alles definitief is) waarin staat dat de leerkrachten die 
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meer dan 5,5 uur achter elkaar werken, tussen 10 en 14 uur, een half uurtje pauze 

moeten hebben.  

Na de zomer zijn we begonnen met een pilot, die in januari geëvalueerd zal worden. 

Tussen 11.50 en 12.50 uur pauzeren alle leerkrachten. De helft van de leerkrachten 

pauzeert om 11.50 uur en de andere helft om 12.20 uur. De leerkracht die niet aan het 

pauzeren is neemt twee groepen (de parallellen groepen) over. Met uitzondering 

groep 5 en groep 1/2 c die elkaar helpen. Tot nu toe ervaren de leerkrachten deze 

pauze als heel fijn. Ze kunnen rustig lunchen en bijpraten en soms ook nog advies 

onderling vragen en geven. De verbinding met het team en de prestaties van 

leerkrachten worden vergroot. Er zijn andere punten wat logistiek of onderwijskundig 

betreft, die we verder en dieper moeten evalueren.  Als het na de evaluatie de balans 

positief is, hebben we een oplossing gevonden die ons geen geld kost. Anders zal ik wel 

een oproep aan jullie moeten doen.   

 

Alumni Geert Grote 

In januari zullen we de tweede reünie voor de Alumni Geert Grote organiseren.  We 

zullen samen het nieuwe jaar vieren met een borrel en natuurlijk iets vormend. Dit keer 

zullen de leerlingen van groep 8 ook uitgenodigd worden. De brugklassers kunnen hun 

ervaringen in het voorgezet onderwijs met hen delen. Juf Melanie en juf Rianne zijn 

enthousiast over het idee. Het programma volgt later nog.  

Graag hoor ik suggesties van jullie over thema’s die jullie belangrijk vinden voor jullie 

kinderen die naar het voorgezet onderwijs gaan ofdie nu al op het voorgezet onderwijs 

zitten. Graag hoor ik ook of jullie voor hen een lezing/presentatie van 30 minuten 

kunnen geven. De volgende thema’s die ik in mijn hoofd heb zijn: invloed van alcohol in 

de hersenen en  de invloed van de social-media in jouw leven. Ik ben benieuwd naar 

jullie suggesties.  

 

Katholieke Identiteit 

Twee weken geleden heb ik deelgenomen aan een symposium in Oostenrijk over de 

Christelijke identiteit in de Europese katholieke scholen. Enkele van jullie hebben me 

gevraagd om meer erover te vertellen. 

De moeder van Ariana en Anna Wieke Huisman (gr.1/2c en gr.4b)  wil graag een 

avond organiseren op 11 december om het hier over  te hebben. Ze zorgt voor een 

paella op schoolplein. Ze heeft een “paellero” voor 35 mensen. Het wordt zeker 

gezellig. Het tijdstip volgt nog.  

Graag zou ik willen inventariseren wie van jullie onze school hebben gekozen vanwege 

de Katholieke Identiteit. Wie zou graag willen dat de kinderen na schooltijd voor het  

Doopsel of Eerste Communie of Vormsel voorbereid worden samen met de parochie? 

Als u hier belangstelling voor heeft, graag laten weten  via mail of meld je aan voor 11 

december bij Loles. 

 

Audit 

Op 10 december krijgen we een interne audit. Het wordt een intensieve dag maar 

zeker heel leerzaam en met goede aanbevelingen. Gisteren zijn 4 van de 6 auditoren 

op school geweest voor een intakegesprek. Deze audit heeft het karakter van een 



 

 

 

kwaliteitsaudit en richt zich op wat de school zelf doet en hoe zij zichzelf verder kan 

verbeteren. De audit aanpak is een aanvulling op de kwaliteitszorg en zelfevaluatie van 

de school. 

 

Oproep:  

Dinsdagavond 24 november van 19.30 tot (uiterlijk) 21.30 uur is 

de schoonmaakavond op school. Hiervoor zoeken we ouders 

die willen helpen. Graag opgeven bij de leerkracht van uw 

kind. Omdat we onvoldoende schoonmaakspullen hebben op 

school vragen we u dit zelf mee te nemen. 

We hopen op uw komst! 

 

 

Opbrengst Kinderboekenweek actie 

U heeft met uw kinderen goed gehoor gegeven aan de 

Kinderboekenweek actie van de Bruna in Zwolle Zuid.  

Er is in totaal €314,85 aan kinderboeken gekocht. Dat betekent dat wij 

als school €62,95 aan boeken mogen uitzoeken! Welke boeken dat 

gaan worden, krijgt u uiteraard nog te horen. Maar in ieder geval heel 

erg bedankt voor het meedoen aan de actie!! 

 

 

Van 17 t/m 23 november is het Vaderweek! 

In de week van 17 t/m 23 november staat voorlezen 

door (groot)vaders centraal: het is Vaderweek! De 

campagne Vaders Voor Lezen roept deze week 

vaders op verschillende manieren vaders op om 

meer voor te lezen. 

Schoenboekje: een voorleesboekcadeau 

bij aankoop van een boek!! 

Voorlezende vaders stimuleren het leesgedrag van 

kinderen enorm. Tijdens de Vaderweek geeft de 

boekhandel geheel in de sinterklaassfeer een 

bijzonder effectief cadeautje aan vaders die een 

boek kopen: Het Schoenboekje – een prachtig 

voorleesverhaal van Jacques Vriens waarmee niet 

alleen vaders maar óók hun kinderen worden verblijd. 

 



 

 

 

Schoolhockeytoernooi 

Drie weken geleden op zaterdag was het schoolhockeytoernooi. We zijn super trots op 

het team, met overmacht hebben ze de poulewedstrijd gewonnen en moesten in de 

halve finale tegen “De Campherbeekschool” deze spannende wedstrijd werd met 1-0 

gewonnen en zo mochten zij zich opmaken om de finale te spelen tegen “de 

Parkschool”. Weer een spannende pot waar we met 0-1 achterkomen, maar met veel 

inzet komen we terug op 1-1 dit doelpunt wordt helaas afgekeurd. De uitslag is 

uiteindelijk 0-1 gebleven. We zijn tweede geworden op dit leuke toernooi waar we als 

Geert Groteschool met 3 teams een zeer sterke bezetting hadden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorstellen stagiaires 

Hoi Geert Groteschool 

Ik ben Fleur van Meel, 20 jaar oud en kom uit Dronten. De 

school waarop ik zit, staat in Zwolle. Dat is de Katholieke 

Pabo Zwolle; ook wel de KPZ genoemd. De KPZ is een school 

waar je leert om juf of meester te worden, net als jullie voor 

de klas hebben staan. 

Als ik niet op mijn eigen school of op die van jullie ben vind 

ik het erg leuk om te gaan hardlopen met vriendinnen of 

mijn moeder, om lekker een boek te lezen en werk ik bij de 

Albert Heijn.  

Ik groep 8 (waar ik nu stage loop) had ik het al verteld, maar 

ik houd er ook erg van om tijdens de vakantie op vakantie 

te gaan en daar dingen te bekijken of lekker actief bezig te 

zijn. 

Dit is in het kort wie ik ben    

 

 

 

 



 

 

 

 

Hoi ik ben Nadine, 20 jaar en ik woon in Kampen. Ik ben 

eerstejaars student op de Katholieke Pabo hier in Zwolle. Ik 

zal het hele jaar stage lopen hier op de Geert Groteschool. 

Tot januari ben ik te vinden in groep 1/2C en daarna ben ik 

in een andere klas. Over het algemeen ben ik er elke 

maandag maar ik zal er soms ook 2 hele weken zijn. 

 

 

 

 

Hoi!  

Ik ben Myrna, ben 20 jaar en woon in Dronten. 

Ik loop stage in groep 7B en heb het erg naar mijn zin.  

Zelf zit ik in het tweede jaar van de Katholieke Pabo Zwolle. 

Verder speel ik graag volleybal, vind ik het leuk om series te 

kijken of om te gamen samen met mijn vriend.  

 

 

 

 

Ik ben Willem Florax, 18 jaar oud en ik kom uit Zwolle. Ik studeer 

Pabo aan de Katholieke Pabo Zwolle en heb het erg naar mijn 

zin.  Buiten de opleiding om werk ik bij de supermarkt en ik geef 

tennistraining aan de jeugd van mijn tennisvereniging. Zoals een 

aantal van jullie misschien al gehoord hebben ben ik de nieuwe 

meester in de groep 5 van Gülçin. Sinds een aantal weken geef 

ik een aantal lessen per week om de theorie die we op school 

krijgen toe te passen in de praktijk. Ik hoop dat er nu een iets 

beter beeld over mij is in plaats van ‘’de nieuwe meester’’. 

 

Leerlingenraad 

De leerlingenraad stelt zich in de volgende nieuwsbrief aan u voor!  

 

Groep 7 naar Brugge 

Groep 7 is naar Brugge geweest en Femke, Lars en Mathilde (groep 7A) hebben daar 

een prachtig verslag van gemaakt. In de extra bijlage bij deze nieuwsbrief kunt u hun 

verhaal lezen. Veel plezier! 

  



 

 

 

Kerst nieuwe stijl 

Het duurt nog even, maar voor je het weet is het zover: 

Kerst!  

Op donderdag 17 december zullen wij Kerst op school 

vieren. Een uitgebreid programma volgt later nog, 

maar noteer alvast in de agenda: 

Wanneer de kinderen ’s avonds op school eten (17.30-

18.15 uur), kunnen de ouders op het plein eten en 

drinken nuttigen voor een klein bedrag. De ouderraad 

zorgt voor een Kerstmarkt. Zo hoeven de ouders 

tussendoor niet naar huis.  

 


