
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda  

 

  1 december     inloop voor ouders groep 5 

2 december     inloop voor ouders groep 6 

 3 december     inloop voor ouders groep 7  

 4  december    Sinterklaas viering 

 7 december     inloop voor ouders groep 4 

   7  december     Rondleiding voor toekomstige ouders 9.00-10.00 uur                 

  10  december    Interne audit 

  11 december    creamiddag Kerst 

  11 december    inloop voor ouders groep 8 

 17 december    Kerstviering 

 18 december    Alle kinderen om 12.00 uur vrij  

 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie  

 

 

Nieuws van directie 

 
Algemeen 

Op 18 en 25 november hebben we met het hele team de herhalingscursus BHV/EHBO 

gevolgd. Met een gerust hart kunnen we jullie zeggen dat we bij calamiteiten goed 

voor de kinderen kunnen zorgen. De theorie hebben we gehad en we hebben veel 

praktijkoefeningen gedaan.  

 

Studiedag: teamontwikkeling 

Afgelopen donderdag heeft het team een studiedag gevolgd. Een van de thema's 

was op een professionele manier communiceren. Thema's waren o.a. feedback geven 

en ontvangen gericht op het kind, leerkrachten en ouders, gesprekstechnieken en 

gesprek voeren met kinderen en ouders. 

 



 

 

 

Ouderbetrokkenheid 

Op 24 november waren er om 20.00 uur veel hardwerkende ouders op school.  

Ouders hebben geholpen bij de schoonmaakavond. De school is weer lekker fris en 

schoon en dat hebben de kinderen en leerkrachten de dag erop gemerkt.  

 

Ook de feest- en decoratiecommissie heeft hard gewerkt. De school is in Sint-sferen en 

er zijn voorbereidingen getroffen voor het sinterklaasfeest. Tevens zijn er in de 

commissies al plannen gemaakt voor de rest van het jaar. Samen kunnen we heel veel 

dingen bereiken. Dank voor zoveel ouder betrokkenheid!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BHV        EHBO 

 
Werkgroep SEO  (sociaal- emotionele ontwikkeling) 

De werkgroep sociaal-emotionele ontwikkeling is  bezig om binnen de school een 

doorgaande lijn te krijgen op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling. 

We hebben vorig jaar als team een gezamenlijke start gemaakt onder leiding van Bart 

van Campen.( Bart van Campen werkte onder meer als groepsleerkracht, remedial 

teacher, zorgcoördinator,(ambulant) leerlingbegeleider en directielid in het speciaal 

basisonderwijs en voortgezet (speciaal)onderwijs, zeven jaar bij het Seminarium voor 

Orthopedagogiek, zeven jaar bij de IJsselgroep en sinds september 2006 

bij Saxion,standplaats Deventer.)  

 

 

 

 

 



 

 

 

Het team is geïnspireerd door de woorden van Bart van Campen en het lezen van zijn 

boek. Vorig schooljaar zijn we tot de volgende schoolbrede afspraken gekomen: 

 

 Tijdens instructiemomenten, presentaties ed. zitten kinderen in de luisterhouding (in de 

kring; recht zitten, handen op knieën of armen over elkaar. Aan tafel; recht zitten, 

armen over elkaar). 

 Je steekt je vinger op als iedereen is uitgesproken of wanneer je wordt uitgenodigd 

voor het gesprek. 

 Aan het begin van de dag geeft de leerkracht bij binnenkomst de kinderen een hand. 

 Aan het eind van de dag gaat de leerkracht bij de deur staan en wenst de kinderen 

een fijne dag. 

In de dagelijkse praktijk leven we de afspraken na en evalueren we met de kinderen. 

De methode ‘Kinderen en hun sociale talenten’ gebruiken we als bronnenboek naast 

de bovenstaande afspraken. Momenteel is de werkgroep zich aan het oriënteren voor 

een methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die bij de visie van de school past. 

 

Sinterklaas 

 
Op vrijdag 4 december zullen we  sinterklaas en zijn pieten verwelkomen op het 

schoolplein. Wanneer de bel gaat blijven alle kinderen buiten en mogen ze bij de 

leerkracht gaan staan.  Ouders zijn ook van harte welkom om te blijven kijken naar de 

intocht van de sint. Na de intocht gaan alle  kinderen met de leerkracht naar binnen. 

De kinderen nemen zelf hun tas mee. Ook de kinderen van groep 1 t/m 3. Het is de 

bedoeling dat alle kinderen eten en drinken meenemen voor die dag.  

 

Surprises 

De kinderen van groep 5 t/m 8 helpen de sint een handje met het maken van surprises. 

Ze hebben lootjes getrokken in de klas. Op woensdag 2 december mogen alle surprises 

mee naar school. De naam van het kind moet op de onderkant van de surprise staan. 

De surprises worden 2 dagen tentoongesteld. Alle ouders en kinderen van groep 1 t/m 

8 zijn welkom om naar de tentoonstelling te komen kijken.  Zeker de moeite waard! 

 

 

Kerstviering Geert Groteschool 
Op donderdag 17 december is er ’s morgens voor de kinderen een 

kerstviering in de gymzaal zijn. Het Kerstverhaal zal door de leerkrachten 

worden opgevoerd. Tussendoor verzorgen de kinderen liedjes en 

gebedjes.  

 

 

 



 

 

 

’s Middags worden er Kerstwensen gemaakt. Daarnaast wordt de klas klaargemaakt 

voor de avond.  

 

Avondprogramma:      

                                

 

17.20 – 17.30 uur 

 

Inloop, met buiten een optreden van de groepen 6 

t/m 8 

 

17.30 – 18.15 uur 

 

De kinderen eten in de eigen groep. Voor eten en 

drinken wordt gezorgd. De ouders kunnen buiten eten 

en drinken kopen bij de verschillende kraampjes die er 

zijn. (zie verderop in de nieuwsbrief: Geert Grote 

Kerstmarkt!) 

 

18.15 – 18.30 uur 

 

De kinderen komen naar buiten en vallen vanaf dan 

onder de verantwoordelijkheid van de ouders. 

 

18.30 uur 

 

Optreden van het team. 

 

19.00 – 19.30 uur 

 

Afsluiting en daarna opruimen met z’n allen. 

 

Oproep: Aan alle muzikale ouders van school! 

 

Traditiegetrouw spelen er elk jaar ouders na het kerstdiner op 

school in de begeleidingsband. Een waardevolle, gezellige en 

leuke traditie. En we nodigen jullie uit om hieraan mee te doen! 

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Bespeel je een instrument en heb je altijd al eens in de Geert Grote 

gelegenheidsband willen spelen? Geef je dan op! Dit kan bij: 

wim@wimholsappel.nl 

 

 

Nieuws van de ouderraad: De Geert Grote Kerstmarkt!  
 

Op donderdag 17 december is de eerste Geert Grote Kerstmarkt. Deze kerstmarkt, voor 

kinderen, ouders, familie, leerkrachten en omwonenden van de Geert Groteschool 

staat in het teken van gezelligheid, vriendschap, en… het inzamelen van geld. Met het 

geld zullen (buiten en binnen) speelmaterialen voor de school worden aangeschaft.  

 

 

 

mailto:wim@wimholsappel.nl


 

 

 

Nieuw jasje  

De kerstmarkt is een samensmelting van oude tradities (muziek en zang, kerstdiner van 

de kinderen, glühwein) en nieuwe activiteiten. Nieuw zijn de kerstkramen met hapjes en 

drankjes voor de ouders, lekkernijen voor thuis, mooie kerststukken, en allerlei 

kerstsnuisterijen door de kinderen gemaakt. En als spetterende afsluiting is er een loterij 

met mooie prijzen, beschikbaar gesteld door een aantal fantastische ouders. Wat dat 

allemaal is, houden wij nog even geheim. In de week van 14 december kunnen de 

lootjes alvast worden gekocht.  

 

Kerststukken  

Op woensdagmiddag 16 december worden de kerststukken gemaakt onder leiding 

van Diana Hemmen. Ben je creatief en wil je mee helpen? Laat dit ons (Iris, Diana, Olga 

of Evelyn) dan even weten. Ook doen we een oproepje voor materialen. Hebben jullie 

in kelder, kasten, zolder en tuin nog decoratiemateriaal die jullie toch niet meer 

gebruiken (en daar misschien zelfs vanaf willen)? Dan zouden wij deze graag 

ontvangen. Wij denken daarbij bijvoorbeeld aan potten, vazen, schalen, dienbladen, 

mandjes, glaswerk, kerstballen, stompkaarsen, klein decoratiemateriaal, dennenappels, 

bessentakken en stronken. Na Sinterklaas zullen er kratten/dozen in de hal geplaatst 

worden voor het inzamelen van deze materialen.  

 

Tot slot 

En… Voor de loterij hebben wij veel oude kerstkaarten nodig. Dit is eindelijk de kans om 

je te ontdoen van al die oude kerstkaarten, die weg liggen te stoffen in dat ene bakje 

in de kast ver onder alle kinderknutsels.  

Het wordt ongetwijfeld een mooie kerstviering met veel inzet 

van ouders (zoals bijvoorbeeld de moeders van de 

feestcommissie) en het schoolteam. Nu is het eerst tijd voor 

Sinterklaas, maar na de Sint geven we vol gas op de 

kerstmarkt. Wil je ook je steentje bijdragen? Neem dan even 

contact met ons op.  

 

Iris Doornbos, Diana Hemmen, Olga Menger, Evelyn Osinga 

 

Opbrengst make a wish actie 

De statiegeldactie die de afgelopen 3 weken is gehouden heeft in totaal € 160,00 

opgebracht! Een heel mooi bedrag in zo'n korte periode! Uiteraard  zal het besteed 

worden voor het vervullen van een wens van kinderen met een levensbedreigende 

ziekte. Wij willen dan ook alle kinderen van de Geert Groteschool bedanken voor hun 

inzet maar ook het team en de ouders voor hun medewerking. 

Namens de stichting Make A Wish afdeling Overijssel en Gelderland 

Kirsa Hofma 

Gerard Karman 



 

 

 

Dag van de talen in groep 8  

 

Afgelopen dinsdag was de ‘dag van de talen’. In het kader van die dag kreeg groep 8 

een gastles Engels van de school ‘Van der Capellen’.  Laura Rozenkamp (oud-leerling) 

en Viktor Goozens zitten op de school ‘Van der Capellen’ en volgen daar het 

tweetalige traject.   

Laura en Viktor beginnen de les en spreken vloeiend Engels. Spelenderwijs leren zij 

groep 8 het alfabet opzeggen en de woordenschat te vergroten. Groep 8 heeft een 

leuke en leerzame ochtend gehad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

De leerlingenraad stelt zich voor 
 

Dag allemaal!! 

Ik ben Senna Snijders, ik ben 9 jaar en ik zit in groep 6 van juf Marieke en meester 

Herman. Ik heb een broertje, Jisse. Hij zit ook bij ons op school in groep 3 bij juf 

Angelique. Mijn hobby’s zijn volleybal en spelen met vriendinnen. Ik zit in de 

leerlingenraad.  Ik wil graag bereiken dat er niet gepest wordt  en dat iedereen het fijn 

heeft op school. Als er dingen zijn, waar de leerlingenraad mee kan helpen, hoop ik dat 

je naar me toe komt. 

Groetjes van Senna 

 

Ik ben Jasper en ik zit sinds vorig jaar in de leerlingenraad van de Geert Groteschool.  

Mijn hobby’s zijn nerfen en gitaar spelen. Op dit moment zoeken we uit wat we gaan 

doen dit jaar. Mijn taak op dit moment  is om een ideebus  te maken. 

Ik wil graag dat er meer computers komen op school.  

Groetjes Jasper 

 

Hoi, ik ben Laura. 

Ik ben 10 jaar oud en ik hou van volleybal. 

Wat ik belangrijk vind voor de leerlingenraad is :  

Is dat alle kinderen met plezier naar school gaan, ik ben ook voor een moestuintje voor 

de school! 

Groetjes Laura (7B) 

 

Hoi, ik ben Maria en ik ben 12 jaar oud.  

sport/hobby 's: Ik zit op paardrijden en voetbal. Lachen en tekenen vind ik heeel leuk. 

mijn doel is: 

ik wil meer buitenspeeltoestellen hebben, omdat wij heel 

vaak bijvoorbeeld ballen tekort hebben. Dit was het stukje 

over mij!:) 

groetjes, Maria 

 

Hallo ik ben Marijn. Ik ben 9 jaar. Ik zit in groep 6. Mijn 

hobby’s zijn: schaken, voetballen, piano spelen. Ik heb een 

broer Lucas in groep 8 en een broertje Hugo in groep 4. 

Mijn doel in de leerlingenraad is: meer computers en wat 

jullie belangrijk vinden  

 

Hoi ik ben Sarah, ik ben 11 jaar oud en  zit in groep 8. Dit is 

het 3e jaar dat ik in de leerlingenraad zit. En mijn hobby’s 

zijn: hockeyen, pianospelen en balletten. En in dit jaar 

hoop ik nog vele dingen te doen. 

 



 

 

 

Kleuters bakken pepernoten 

 

Vanmorgen zijn alle kleuters druk bezig geweest met het maken van pepernoten. 

Hiervoor werd het recept met plaatjes nauwkeurig door de kinderen ‘gelezen’. Na het 

mengen van alle ingrediënten werd het deeg gekneed. Om 12 uur kregen alle 

kinderen hun eigen pepernoten mee naar huis die de moeders thuis gebakken 

hadden. Mmmm…smullen maar! 

 

 

 

We wensen iedereen een prettig weekend! 

Team Geert Groteschool 


