Agenda
15 december
17 december
18 december
21 december t/m 3 januari
4 januari
4 januari
5 januari
6 januari
6 januari
7 januari
8 januari
11 t/m 22 januari
26 januari

Ouderraad vergadering
Kerstviering
Alle kinderen om 12.00 uur vrij
Kerstvakantie
Rondleiding voor nieuwe ouders 9.00-10.00 uur
Inloopochtend voor ouders groep 4 a/b
Inloopochtend voor ouders groep 5 a/b
Inloopochtend voor groep 6
Luizenpluizen
Inloopochtend voor ouders van groep 7
Inloopochtend voor ouders van groep 8
Afname Cito voor groep 2 t/m 7
Nationale voorleesdag

Nieuws van directie
Na een heel gezellig en druk Sinterklaasfeest, is de kerstperiode op school begonnen.
De decoratie van de school is prachtig geworden en zoals ik eergisteren aan de
decoratiecommissie om 22.45 uur gezegd heb (ja, ze waren hier nog om 22.45 lekker
aan het werken!) het heeft niveau!
Wat een mooi en gezellige school maken we met zijn allen! De kerstliedjes klinken
overal: in alle groepen, gangen… er wordt flink geoefend. Ook wordt er tijd besteed
aan de creativiteit van de kinderen. Ze zijn bezig met hele bijzondere kernstukken.
Geen zorgen, jullie kunnen ze allemaal kopen. De OR zal met deze opbrengst ons
verrassen met o.a. gym en buitenspel materiaal.
Tussendoor wordt er natuurlijk ook gewerkt. De audit is voorbij, na de kerstvakantie
zullen we de aanbevelingen ontvangen en daarover zal ik jullie op de hoogste
brengen. Een paar ouders, leerlingen en alle leerkrachten zijn betrokken geweest. De
eerste indruk is positief, de basis op school is heel goed: het team, het samenwerken,

de rust en de orde op school, de motivatie van de leerlingen om te leren… De
randvoorwaarden zijn allemaal in orde. Nu is het moment om de diepte in te gaan
wat betreft de zorg en de talenten ontwikkelen van de kinderen.
Als we over talenten ontwikkelen spreken, denk ik nu aan muziek. Het koor en de band
zullen na de kerstvakantie doorgaan. We zijn op zoek naar de docenten die Mirjam en
Bas kunnen vervangen. Tot die tijd zal Wim Holsappel met de leerlingen oefenen.

Kerstviering Geert Groteschool
Vanaf maandag 14 december in een plasticzak meenemen: bordje, beker en bestek
voor het eten ’s avonds op 17 december. Graag alles voorzien van naam!
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. Graag de kinderen, net zoals normale dagen, eten en
drinken meegeven.
’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.

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.

Kerstactie 2015
Vanuit stichting Present gaan wij meedoen aan een goed doel voor Kerst.
Voor wie: Gezinnen die aangemeld zijn bij Bureau Jeugdzorg
Ons doel: 52 kerstpakketten (dozen) vullen met allerlei boodschappen. Zodat deze
mensen ook een fijne Kerst hebben.
Van maandag 14 t/m donderdag 17 december kunnen kinderen en ouders de
boodschappen meenemen naar school. In elke groep staan dozen om de
boodschappen in te doen.
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u wat er zoal voor deze pakketten gehaald kan
worden (boodschappenlijstje).

Kerstmarkt
Op 17 december 2015 vindt er
een kerstmarkt plaats op de
Geert Grote School van 17:00 –
19:00 uur. Tijdens (en na) de
kerstbijeenkomst van de
kinderen hebben de ouders de
tijd om te genieten van:
Muziek, erwtensoep, broodjes
worst, kniepertjes, oliebollen,
glühwein, warme chocomelk
en gezelligheid in kerstsferen.
Ook worden tijdens de
kerstmarkt kerststukken die
gemaakt zijn door ouders en
kerstcreaties van de kinderen
verkocht. En er zijn prachtige prijzen te winnen in een loterij met prijzen die ter
beschikking zijn gesteld door ouders van de Geert Grote School. De opbrengst van de
avond wordt besteed aan onder andere speelmaterialen voor de Geert Grote
School.
Op 15 – 16 – 17 december vindt bij het uitgaan van de school de voorverkoop van de
loterij plaats. Kinderen uit groep 6 en 7 zullen dan loten verkopen. Er zijn prachtige
prijzen ter beschikking gesteld die een kleine investering zeker waard zijn!
Als je mee wilt helpen om de kerststukken te maken, of op de avond zelf, neem dan
contact op met Evelyn Osinga, Diana Hemmen, Iris Doornbos of Olga Menger. Ook
kan je je aanmelden bij juf Rianne.
Wij hopen jullie allemaal te mogen begroeten op 17 december vanaf 17:00 uur.
Enne….
Vergeet de portemonnee niet!

Decoratiecommissie
Jullie hebben vast allemaal wel
gezien hoe prachtig onze school
is versierd! Dank aan deze dames!

Nieuws uit groep 4B
Hallo allemaal, wij zijn groep 4B.
Wij hebben leuke stoombootjes gemaakt met opa Kees.
Opa Kees is de opa van Tom.
We kregen een plankje met een punt eraan.
Die moest je schuren met schuurpapier.
Daarna kreeg je een plankje, dat was het eerste dek.
Die twee plankjes maakte je met een spijker aan elkaar.
Daarna kreeg je het tweede dek en die maakte je vast op het eerste dek.
En tot slot kreeg je de stuurhut die maakte je vast op het tweede dek met een spijker.
Bij opa Kees mocht je boren om de schoorsteen erop te maken en boren voor een
bolder en een vlaggetje.
Het was heel leuk. We hebben geleerd hoe je een stoomboot van afvalhout maakt.
Opa Kees nogmaals bedankt!

Sfeerimpressie Sinterklaas – 4 december 2015
Met dank aan Marjan van Maarle

Actie Kinderboekenweek bij Bruna Zwolle Zuid
In oktober hebben we meegedaan met de Kinderboekenweekactie van de Bruna uit
Zwolle Zuid. We mochten voor € 62,95 boeken uitzoeken bij hen (zie ook nieuwsbrief 6).
Wat een bedrag!
Daar hebben we de volgende boeken voor aangeschaft (zie foto).

Ouderraad
Op 15 december 2015 20:30 uur vindt de algemene jaarvergadering van de
ouderraad plaats. De jaarvergadering vindt plaats in de Geert Grote School. Op de
agenda staat de vaststelling van het algemeen en financieel jaarverslag 2014-2015,
begroting 2015-2016 en de vaststelling van de ouderbijdrage 2015-2016 plaats.
Indien je de vergadering bij wilt wonen, ben je van harte welkom.
Hartelijke groeten,
De ouderraad

Bedankt!
Alle ouders die de afgelopen periode hebben
geholpen op school op wat voor manier dan
ook: HEEL ERG BEDANKT VOOR JULLIE HULP!

Fijne Kerstdagen en een gelukkig 2016!

Van het team van de Geert Groteschool

