
 
 

 

 

Agenda 

 

  9 januari     Rondleiding nieuwe ouders 

11 januari     Luizencontrole 

16 januari      Kluscommissie 

16 t/m 27 januari    Cito toetsweek 

16 t/m 31 januari    Ouder-vragenlijsten invullen 

25 januari     Studiedag – kinderen vrij 

25 januari t/m 4 februari   Nationale Voorleesdagen 

30 januari t/m 2 februari   Adviesgesprekken groep 8 

31 januari     MR overleg 

 

 

Nieuws van directie 

Het is morgen Kerstvakantie en dan zit 2016 er al bijna op. Wat hebben we dit 

jaar veel gerealiseerd. Fijn dat we dit met zijn allen doen! In 2017 zullen we op 

deze voet verder gaan. 

 

Namens ons allen wens ik jullie een fijne Kerst en een gezond en gelukkig 

2017. Een hele gezellige vakantie gewenst. We zien elkaar weer op maandag 

9 januari 2017.  

 

Communicatie  

Dankzij het bedrijf ‘The Post’ hebben we een nieuwe app. Deze hebben zij 

ontwikkeld om de communicatie tussen school en ouders makkelijker te 

maken. We zullen dan een eigen GGS app hebben. Wanneer je de gratis 

app installeert op je telefoon of tablet, kun je op een makkelijke manier op de 

hoogte blijven van de laatste nieuwtjes en belangrijke data. Wanneer is er 

een ouderavond? O ja, morgen is de uitvoering van .. Op de kalender in de 

app vind je snel de informatie die je zoekt. Handig!  
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Naast het algemene nieuws kun je naam, adres en telefoonnummer vinden 

van andere kinderen. Zo heb je altijd de gegevens bij de hand om snel een 

speelafspraak voor je kind te regelen. 

  

Wil je niet dat je gegevens zichtbaar zijn op de app? Laat dat dan even 

weten vóór 9 januari 2017 via directie@geertgroteschool.nl.  

 

Binnenkort ontvang je een berichtje wanneer je de app kunt downloaden. Je 

ontvangt dan je eigen unieke inlogcode. Hiermee is de app veilig 

afgeschermd en echt alleen te gebruiken door ouders van de school.  

We zijn blij dat The Post ons op deze manier steunt aan een betere 

communicatie. Veel plezier met de GGS app! 

 

 

 

 

Vragenlijst  2017 

Graag wil ik jullie herinneren om de vragenlijst vóór 

31 december in te vullen. Tot nu toe hebben 34 

ouders van de 278 gereageerd. Om goede en 

objectieve conclusies te kunnen trekken, is het 

belangrijk dat het respons hoog is. Verdere 

informatie heeft in de vorige nieuwsbrief gestaan. 

 

 

 

Poëzie wedstrijd 
 

Ben je tussen de 6 en 12 jaar en kan je leuke gedichten maken, doe dan mee 

met de poëzie wedstrijd!  

https://www.poeziepaleis.nl/wedstrijden/6-12/kinderen-poezie/  
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Kerstviering 
 

Vanmorgen hebben de groepen 1 t/m 4 gekeken naar het Kerstverhaal 

uitgespeeld door groep 3b van juf Hilde en juf Karin.  

 

Voor de groepen 5 t/m 8 heeft groep 6b van meester Herman het 

Kerstverhaal uitgespeeld. Het was erg sfeervol. 

 

Kerstmarkt 

Gisteravond mochten de kinderen naar school voor het Kerstdiner. We 

hebben lekker boerenkool met knakworsten en appelmoes gegeten. 

Restaurant Poppe, Tim Versteegh Architect en Belastingadvies Zwolle hebben 

hier voor gezorgd. 

 

 

 

 

 

Tijdens dit heerlijke Kerstdiner was er een Kerstmarkt georganiseerd door de 

ouderraad. Het geld wat met deze Kerstmarkt is opgehaald, gaat naar 

stichting ‘Make a wish’. Er is bijna €1000,- opgehaald! Wat een opbrengst! 

We willen de ouderraad en alle standhouders bedanken voor het mogelijk 

maken van deze geweldige avond! 

 

En natuurlijk mogen we onze Kerstband niet vergeten. Mede dankzij hen werd 

het extra feestelijk met de nodige Kerstmuziek. Bedankt! 
 

 



 
 

 

 

 

 

Fijne Kerstvakantie!! 
 

 

 


