Agenda
12 december
13/14 december
14 december
19 december
21 december
22 december
23 december

Inloopochtend groep 6
Kerstactie: voedselbank
MR overleg
Bord / bestek / beker mee voor kerstdiner
Kerstdiner op school
Crea middag Kerst
Alle kinderen om 12.15 uur vrij

Nieuws van directie
Algemeen
Na een heel gezellig Sinterklaasfeest, is de kerstperiode op school begonnen.
De decoratie van de school is prachtig geworden. Wat een mooie en
gezellige school maken we met zijn allen! De kerstboom is opgetuigd met
alleen maar lampjes maar dit heeft een mooie reden. We hebben dit jaar
weer twee goede doelen gekozen voor deze kerst: de voedselbank (zie
verder in deze nieuwsbrief) en make a wish. Het is de bedoeling dat elke
leerling in deze boom (of in de hal naast de boom aan linten) een wens
hangt in de vorm van een kerstbal/kersthanger. Dit mag een “immateriële”
wens voor de leerling zelf zijn maar het liefst voor een ander (broertje, zusje,
vriendje vriendinnetje, opa, oma etc). Wij willen tijdens de kerstavond op 21
december een paar wensen uitkiezen die de OR dan gaat proberen te
verwezenlijken. Uiteraard gaan ze hun uiterste best doen, maar ze hebben
natuurlijk wel hun (financiële) beperkingen. De leerkrachten zullen de
kinderen helpen om enigszins een haalbare wens te bedenken. Uiteraard
hoeven ze niet alleen maar haalbare wensen want de kinderen mogen
uiteraard dromen. Per klas gaan we proberen 1 wens in vervulling te laten
gaan.

Doelen stellen voor de komende jaar 2017
Elke jaar stellen we op de Geert Groteschool nieuwe doelen binnen de
kaders van het schoolplan 2016-2019 (meerjarenbeleid op schoolniveau). Nu
zijn wij bezig met de doelen voor 2017.
De school wil zich blijven ontwikkelen en kwaliteit bieden voor de
medewerkers, de leerlingen en voor de ouders. We willen inzicht krijgen waar
we al goed in zijn (ook dit willen we graag weten), maar ook wat nog beter
kan. Zo kunnen we weer doelen stellen voor de komende tijd.
Graag willen wij willen weten of jullie tevreden zijn over onze school. Daarom
willen wij jullie vragen om vóór 31 december een vragenlijst in te vullen. Dat
zal ongeveer tien minuten van jullie tijd vragen. Het is voor ons belangrijk dat
jullie allemaal meedoen, omdat we de uitslagen willen gebruiken voor ons
nieuwe jaarplan 2017. Samen maken we tenslotte de school. Jullie zullen de
vragenlijst via mail ontvangen zo kunnen jullie de vragenlijst digitaal scoren.
Hoofdluis
Tijdens extra hoofdluis-controle is er in verschillende
groepen hoofdluis geconstateerd. Ouders van
betreffende leerlingen zijn op de hoogte gesteld en
zijn de behandeling gestart. Leerkrachten merken dat
er niet altijd melding gedaan wordt door ouders als er
hoofdluis bij hun kind geconstateerd is. Dit is wel
belangrijk voor de beheersing van hoofdluis op school.
Mochten jullie onverhoopt luizen/neten vinden bij jullie
kind, dan is het belangrijk om dit aan de
groepsleerkracht door te geven. Dan kan het
luizenpluis team hierop anticiperen. Daarnaast is het
verstandig om regelmatig, bijvoorbeeld 1 keer per
week, de haren van uw kind (-eren) te controleren.

Kerst
Voor de laatste drie dagen voor de kerstvakantie hebben we een aantal
aandachtspunten op een rij gezet.
Woensdag 21 december:
- Overdag: bestek, bord en beker voorzien van naam in een plastic tas
meenemen naar school.
- 17.20u: inloop voor het kerstdiner.
- 17.30u: start kerstdiner voor de kinderen in de groepen.
- 18.15u: einde van het kerstdiner.
Ouders van groep 1 t/m 3 mogen binnen hun kinderen ophalen in de klassen.
Ouders van de groepen 4 t/m 8 blijven buiten wachten.
- 18.15u-18.45u: gezellig samen zijn op het plein, met samenzang van een
aantal kerstliederen.
Het is wel de bedoeling dat u zelf op uw kinderen let als ze buiten zijn.
Donderdag 22 december:
- Hier gelden de gewone schooltijden.
- Kinderen nemen voor beide pauzes zelf eten en drinken mee.
- De middag zal in het teken staan van een crea-middag. In alle groepen
wordt er geknutseld.
- Plastic tas mee voor eventuele spullen.
Vrijdag 23 december:
- Alle kinderen gaan van 8.30u -12.15u naar school.
- Kinderen nemen zelf eten en drinken mee voor de kleine pauze.
- 12.15u VAKANTIE!!

William van der Vegt, de echte
groenteman, heeft een kerstboom
beschikbaar gesteld voor de Geert
Groteschool. We zijn hem daar heel
dankbaar voor!

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
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.

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
08.35 uur groep 8a
08.45 uur groep 8b
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

Woensdag 14 december
08.25 uur groep 3a
08.40 uur groep 3b
09.00 uur groep 4
11.45 uur groep 0/1c
11.55 uur groep 1/2a
12.10 uur groep 1/2b

Ouders mogen het voedsel ´s morgens aan hun kind meegeven of het zelf
naar de koffiekamer komen brengen op de gewenste tijd. De leerkracht zal
met de groep naar de koffiekamer gaan om de producten in de dozen te
stoppen.
Ik hoop dat jullie onze kerstactie ondersteunen door een bijdrage te leveren

