
 
 

 

30 november  Rondleiding nieuwe ouders 

30 november  Tentoonstelling in speelzaal surprises groep 5 t/m 8 

 1 december  Inloopochtend groep 4 

 2 december   Inloopochtend groep 5 

 5 december   Sinterklaas komt aan op school 

 6 december  Inloopochtend groep 7 

 6 december   MR / kluscommissie / decoratiecommissie avond 

 6 december   Rondleiding voor nieuwe ouders 

 8 december  OR overleg 

 7 december   Inloopochtend groep 8 

12 december   Inloopochtend groep 6 

12-14 december   Kerstactie: voedselbank 

21 december  Kerstdiner op school 

22 december   Crea middag Kerst 

23 december   Alle kinderen om 12.15 uur vrij 

 

Nieuws van directie 
Algemeen 

Zoals jullie al gemerkt hebben, hebben wij en ook vele andere scholen, een 

probleem met het regelen van vervanging als gevolg van de ketenregeling 

van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ). In de bijlage kunnen jullie de brief van 

het  College van Bestuur lezen met meer informatie erover.  

De laatste tijd hebben we al van alles gedaan om de groepen niet naar huis 

te sturen: groepen zijn opgesplitst,  stagiaires zijn voor de groep gaan staan 

samen met een leerkracht die voor 2 groepen verantwoordelijk is, de IB-er en 

ik hebben ook ingevallen. Op deze manier proberen we alles intern te 

regelen. Toch ben ik nog bezig om meerdere oplossingen te vinden zodat het 

onderwijs kwalitatief gegeven kan worden. Graag wil ik een oproep doen 

aan alle ouders die een Pabo diploma hebben en bereid zijn om in te vallen 

op de Geert Groteschool. Vooral tijdens de crisis momenten wanneer we 

geen andere oplossing kunnen vinden, dan de leerlingen naar huis sturen.  

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



 
 

ouders op onze 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 Groteschool.  

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 bij 

de leerkracht of bij mij.  

 
 

 

 
 

Naam:                               ______________________________________________________  

Naam kind(eren):           ___________________________________________groep: _____  

                                           ___________________________________________groep: _____  

                                           ___________________________________________groep: _____  

                                           ___________________________________________groep: _____  

E-mailadres:                     ______________________________________________________ 

Beroep/deskundigheid: ______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

  

Ruimte voor toelichting:  

___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  
 

 

Band en koor  

Vorige week zijn we op de donderdagmiddag weer met de band en het 

koor begonnen in de groepen 6, 7 en 8. Dit schooljaar zullen de muzieklessen 

door Limai worden gegeven (www.Limai.nl). 

We willen samen met hun de creatieve en artistieke ontwikkeling van de 

leerlingen stimuleren en  plezier laten beleven aan muziek maken. We werken  

toe naar een mooi klinkend eindresultaat waar wij trots op kunnen zijn. Aan 

het einde van een muziekproject zal zeker een voorstelling voor ouders en 

familie georganiseerd worden. 
 

 

http://www.limai.nl/


 
 

Sinterklaas 
De goedheiligman is weer in het land. Op maandag 5 december zal hij ook 

op de Geert Groteschool aankomen. Alle ouders zijn van harte welkom om bij 

de aankomst van sinterklaas aanwezig te zijn op het schoolplein. We 

verwachten hem rond 8.30 uur te ontvangen.  De kinderen mogen deze dag 

hun eigen eten en drinken meenemen, maar zullen daarnaast natuurlijk ook 

lekker mogen snoepen van al het lekkers dat ze ontvangen van de pieten.  

Oproep: schminkouders 

gezocht! 
We zijn op zoek naar ouders die 

willen helpen met schminken 

op maandagochtend 5 

december. Ouders met 

schminkervaring zullen de 

nieuwe ouders daarbij 

inwerken. Opgeven kan bij juf 

Marloes ( groep 1/2b) 

movermars@geertgroteschool.

nl 

 

 

Nieuws van OR 
Oproep Ouderraad 

Dit jaar zal Evelyn Osinga (voorzitter) de ouderraad gaan verlaten. Ook Gido 

Frühling (penningmeester) heeft aangegeven de ouderraad te gaan 

verlaten. Wij vinden dit natuurlijk ontzettend jammer, maar willen Evelyn en 

Gido hartelijk danken voor de inzet van de afgelopen jaren. Gelukkig heeft 

Andre Pals aangegeven toe te willen treden tot de ouderraad als 

penningmeester. Wij zoeken nog meer leden voor de ouderraad.  

De ouderraad zet zich in voor overkoepelende schoolactiviteiten voor de 

kinderen. Wij proberen daarbij ouders te mobiliseren, activiteiten te 

organiseren en/of te coördineren en mee te denken met eventuele 

uitdagingen die de school signaleert. Zoek je een leuke en actieve manier 

om je in te zetten voor school(activiteiten) dan willen wij je van harte 

uitnodigen om dit aan te geven bij: 

Olga Menger (omenger@deloitte.nl of 06-12344782). 
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Aankondiging algemene ledenvergadering ouderraad 

Op 8 december 2016 vindt de jaarlijkse ledenvergadering plaats van de 

ouderraad. Tijdens deze jaarlijkse vergadering wordt een toelichting gegeven 

op het jaarverslag en jaarrekening en wordt de begroting van het 

aankomende jaar vast gesteld. Ook zullen tijdens deze ledenvergadering 

twee leden afscheid nemen van de ouderraad. Je bent van harte 

uitgenodigd om de jaarlijkse algemene ledenvergadering bij te wonen. 

Datum: 8 december 2016 

Tijd: 20:30 (aanvang) 

Locatie: Jufferenwal 30 (bel DNG BV) Zwolle 

  

Geert Grote School 50 jaar! 

Volgend schooljaar zal de Geert Grote School 50 jaar bestaan. We hebben 

een officieel jubileumjaar te pakken. Dit verdient natuurlijk een feest! In 

oktober zijn een aantal ouders op verzoek van de ouderraad bijeen 

gekomen om te brainstormen hoe dit 

jubileumjaar ingevuld kan worden. Daarbij is 

gekeken naar wat en hoe we het een en 

ander kunnen organiseren, wat we willen 

bereiken, welke partners we daar eventueel 

bij zouden kunnen betrekken etc. Hier zijn 

een hoop mooie ideeën uit naar voren 

gekomen voor (oud)leerlingen, 

(oud)leerkrachten en ouders. De ideeën 

zagen niet alleen op een terugblik naar het 

verleden, maar behelsde ook een vooruitblik 

naar de toekomst. Aan het einde van de 

avond waren wij geïnspireerd om er een 

mooi jubileumjaar van te maken. De 

geopperde ideeën zullen binnenkort worden besproken met het 

docententeam van de Geert Grote School. Wil je helpen om het jubileumjaar 

van de Geert Grote School onvergetelijk te maken? Neem dan contact op 

met: 

Olga Menger (omenger@deloitte.nl of 06-12344782). 

 

Voedselbank in Zwolle 

De kerst nadert en laat ons denken aan de liefde die we voor elkaar hebben. 

Dit jaar willen we weer op een bijzondere manier de families die het moeilijk 

hebben in Nederland steunen. Op de Geert Groteschool leren we de 

kinderen: “Ik ben blij als iedereen in de groep blij is”. We leren voor elkaar 

zorgen zodat iedereen blij kan zijn. Het is niet altijd makkelijk maar we streven 

ernaar. 

 

Daarom willen we proberen voedsel bij elkaar te brengen voor de 

voedselbank in Zwolle om zo families in nood te helpen. Er zijn in Nederland 

meer dan 30.000 gezinnen die van deze dienst gebruik maken. Helaas groeit 

mailto:omenger@deloitte.nl


 
 

dit aantal met de dag. De 

voedselbank is een 

vrijwilligersorganisatie die 

wekelijks gratis voedselpakketten 

verstrekt aan mensen die onder 

de armoedegrens leven en die 

zich inzet tegen verspilling van 

voedsel.  

 

De actie op de Geert 

Groteschool vindt plaats in de 

week van 12 tot en met 16 

december. Dinsdag de 13e en woensdag de 14e zijn de inzameldagen. We 

hopen dat leerlingen, ouders, buren en collega’s zoveel mogelijk bijdragen 

aan het inzamelen van eten voor de voedselbank.  

 

De randvoorwaarden voor het voedsel zijn:  

- Het voedsel moet in blik, pak of zak zitten.  

- Het voedsel moet ongeopend zijn.  

- Het voedsel moet lang houdbaar zijn.  

- Voedsel wat niet ingeleverd kan worden is brood, verse groenten, vers 

fruit en “vers” broodbeleg, voedsel wat in de koelkast bewaard dient te 

worden. 

 

Het gaat om onderstaande etenswaren: 

- Rijst (zilvervlies), pasta (volkoren) zoals spaghetti en macaroni, 

couscous;  

- Lang houdbare pastasaus (groente- en kruidenmix) in glas of blik i.v.m. 

de opslag  

- Andere gezonde houdbare producten, zoals houdbare melk, 

aardappelpuree, fruit in blik, suiker, koffie, thee, verpakte rookworst, 

olijfolie, vis in blik, groente, bonen en peulvruchten in blik, zijn natuurlijk 

ook meer dan welkom.  

- Ook lekkernijen voor kerst zoals koekjes, kerstbrood etc. zijn welkom.  

 

In de volgende nieuwsbrief zal een flyer worden toegevoegd. 

We hopen op een geweldig, mooi resultaat voor de voedselbank. We willen 

heel veel gezinnen deze dagen blij maken en hun een fijne Kerst wensen. Het 

wordt zeker een succes!  

 

De koffiekamer wordt mooi aangekleed en er zijn kratten aanwezig waar 

leerlingen per groep hun bijdrage kunnen leveren. De tijden waarop voedsel 

kan worden ingeleverd is hieronder aangegeven. De inzamelmomenten zijn: 

 

Dinsdag 13 december Woensdag 14 december 

08.35 uur groep 8a 

08.45 uur groep 8b 

08.25 uur groep 3a 

08.40 uur groep 3b 



 
 

09.00 uur groep 7 

09.15 uur groep 5a 

09.30 uur groep 5b 

10.40 uur groep 6a 

11.10 uur groep 6b 

09.00 uur groep 4 

11.45 uur groep 0/1c 

11.55 uur groep 1/2a 

12.10 uur groep 1/2b 

 

Ik hoop dat jullie onze kerstactie ondersteunen door een bijdrage te leveren.  

 

Moppen uit groep 6a  
Rondje 

Hoe noem je een rondje met de kleur rood? 

Rood 

Hoe noem je een zwart rondje? 

De schaduw van het rode rondje 

 

Zwembad 

Een fee, een trol en een kabouter hebben een 

zwembad gebouwd. Als je in het zwembad 

springt en hard op zegt waar je in wilt landen, 

dan verandert het in die datgene. De fee 

neemt een aanloop en springt in het zwembad. 

Tijdens de sprong zegt ze: “Appelsap” en valt 

vervolgens in appelsap. Nu neemt de trol een 

aanloop en springt ook in het zwembad. Tijdens 

de sprong roept de trol: “cola” en valt in een 

zwembad vol met cola. Als laatste neemt de 

kabouter een aanloop om een bommetje te 

maken. Vlak voordat de kabouter kan springen, 

glijdt hij uit en schreeuwt: “Shit!” 

 

 

Indiaan 

Een indiaan komt bij het gemeentehuis. De 

baliemedewerker vraagt aan de man waarmee 

de man geholpen kan worden. De man zegt: “Ik 

wil mijn naam graag veranderen.” Waarop de 

baliemedewerker de naam van de indiaan 

vraagt. De indiaan zegt: “Mijn naam is 

Adelaardieuitdehemelvalt.” De baliemedewerker 

vraagt aan de man hoe hij voortaan genoemd wil 

worden. Waarop de indiaan antwoord: “Plof.” 

 


