
 
 

  

 

Agenda 
 

30 juni    Ouderraad overleg: evaluatie klassenouders 

  1 juli    Rapporten mee 

  4 juli    Rondleiding toekomstige ouders 9.00-10.00 uur 

  4 t/m 7 juli   Rapportgesprekken 

  6 juli    Musical groep 8 voor groep 1 t/m 4 

  8 juli    Bruiloft juf Marloes en Remon 

  9 juli    Geert Grote Carwash (informatie komt nog) 

12 juli    Musical groep 8 voor groep 5 t/m 8 

12 juli    Musical groep 8 ’s avonds voor de ouders van groep 8 

12 juli    Schoonmaak- / opruimmiddag met ouders 15.30-17.00 uur 

13 juli    Overvliegen 

13 juli    Afscheid groep 8 

15 juli    Laatste schooldag groep 1 t/m 7: 12.15 uur vakantie! 

16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

 

Nieuws vanuit directie 
 

Algemeen  

Het schooljaar 2015-2016 is bijna voorbij. Over 3 weken zullen de kinderen van een 

wel verdiende vakantie kunnen genieten. Voor onze leerkrachten is het (studie)jaar 

met succes verlopen en voor nu tot volgend jaar afgerond. We hebben een 

topteam waar ik trots op ben. Een team dat nooit stil staat in zijn ontwikkeling en 

altijd van elkaar blijft leren. Alle leerkrachten hebben dit jaar collegiale consultatie 

gedaan vanuit het oogpunt: we leren van elkaar, houden elkaar scherp en 

gebruiken de talenten van iedereen. Daarnaast hebben 9 van onze leerkrachten 

een opleiding gevolgd. Ze hebben een druk jaar achter de rug, maar het was de 

moeite waard. Hieronder het overzicht waarmee we bezig zijn geweest. Onze 

gelukwensen voor iedereen die het gewenste diploma of certificaat gehaald heeft. 

 

 

 

 



 
 

1. Angelique Moinat      Diploma Vakbekwaamheid s                 

      Bewegingsonderwijs. 

           Certificaat Godsdienst Levensbeschouwing. 

2. Daniëlle Hulscher     Certificaat Interne Cultuur coördinator. 

3. Gülçin Bayindir      1e jaar Leidinggeven aan   

         schoolontwikkeling 

4. Joanne van der Veen     1e jaar Master Special Education Needs  

(SEN): Dynamisch coachen op verschillen  

5. Karin van Drongelen     Diploma Rekenspecialist.  

6. Marieke van Gelder     blok 1-2 Vakbekwaamheid  

Bewegingsonderwijs 

Vorig jaar: Diploma Master SEN: leer- en 

gedragsspecialist 

7. Melanie Schokker     Diploma Master SEN: Talentonwikkeling en    

        Excelleren 

8. Rianne Grootenhuis     3e jaar opleiding Academische onderzoek    

       Coördinator  

9. Rinske Luchtenberg      Diploma Master SEN: Gedragsspecialist 

10. 17 leerkrachten      Certificaat Bedrijfshulpverlener 

 

 

Laatste schooldag 

Op vrijdag 15 juli is het laatste schooljaar voor onze leerlingen. Zoals vermeld in de 

schoolgids en de kalender die jullie aan het begin van het schooljaar ontvangen 

hebben, zijn de leerlingen vrij vanaf 14.30 uur. Om 14.30 uur zouden we op het 

schoolplein afscheid nemen van juf Gülçin. Blijkbaar waren de  leerlingen in het 

verleden altijd vrij vanaf 12.15 uur. Ik loop te kort mee op school om te weten dat het 

altijd zo geweest is. Tot nu toe had niemand behalve twee ouders gemerkt dat het 

dit jaar anders zou zijn dan vroeger. Ik wil op dit terrein niets veranderen, dus eindigt 

het schooljaar zoals altijd om 12.15! Wanneer u afscheid wil nemen van juf Gülçin, 

kan dit om 12.15 uur, wanneer de kinderen vrij zijn.  

 

PERSONEEL 

Formatie 

Het team wordt volgend schooljaar versterkt met Sanneke Wapstra-Arends en Dorien 

Cartier. Sanneke heeft 11 jaar ervaring in het onderwijs als leerkracht in verschillende 

groepen. Ze zal volgend jaar  3 dagen voor groep 5b staan en de 

eindverantwoordelijkheid van de groep op zich nemen.  Dorien werkt al ruim zeven 

jaar voor Catent, ze zal op woensdagochtend voor de leerling-administratie zorgen. 

Ik  wens allebei een fijne tijd in de Geert Groteschool. De formatie is nog niet 

helemaal rond. We zijn nog bezig met de sollicitatieprocedure van de 

onderwijsassistenten voor groep 7 en voor vrijdag in groep 3a. 

 

Nieuwe CAO vanaf 1 juli  

Zoals al gemeld in andere nieuwsbrieven hebben we vanaf 1 juli een nieuwe cao. 

Deze heeft goede dingen maar ook veel negatieve consequenties voor de scholen 

vanwege de toepassing van de Wet Werk en Zekerheid. Onze stichting heeft een 

vaste invalpool in dienst genomen, zodat deze vaste invallers van Catent zo vaak als 

het nodig is, ingezet kunnen worden. Toch zullen we op de piekmomenten van 

ziektes,  bij voorbeeld griep, risico lopen om niet genoeg invallers te hebben. Als we 

te vaak de groepen moeten opsplitsen of als er te veel groepen tegelijkertijd op een 



 
 

dag zonder leerkrachten zijn zullen we geen andere keuze hebben dan enkele 

groepen naar huis te sturen. Alle scholen worstelen met hetzelfde probleem. Lees 

hieronder een artikel dat in de krant De Stentor is verschenen. 

 

 

 

 



 
 

Afscheid van juf Gülçin  
 

Beste ouders, 

 

Zoals jullie inmiddels weten zal Gülçin afscheid nemen van de Geert Groteschool.  

Natuurlijk willen we u hier ook de gelegenheid voor geven. 

Daarom zal er tijdens de laatste schoolweek in groep 8 ( eerste lokaal op de 

bovenste verdieping)  een bak komen te staan. Hierin kunt u een kaartje, tekening 

ed. kwijt. Wij zullen deze verzamelen en de laatste vrijdag aan Gülçin aanbieden.  

 

De laatste werkdag van Gülçin is op vrijdag 15 juli, het lijkt 

ons leuk om die dag in het teken van haar te laten staan. 

Concreet: laat uw kind in regenkleding,  op laarzen, met 

paraplu’s, poncho’s naar school komen deze dag.  Dit zijn 

voor ons de dingen die kenmerkend zijn voor Gülçin.  

Wanneer u haar een hand wilt geven, dan kan dit om 

12.15, wanneer de kinderen naar huis gaan. 

 Ps: vragen? Kom gerust! 

 

Met vriendelijke groet, 

Yvonne Kortenoever, Angelique, Melanie en Lotte  
 

Ps: Juf Gülçin ontvangt een nieuwsbrief zonder dit bericht. 

Het is voor haar strikt geheim! Niks verklappen dus! 

 

Even voorstellen 

 

Hallo allemaal! 

 

Mijn naam is Sanneke Wapstra-Arends en vanaf komend 

schooljaar ben ik op de maandag, dinsdag en woensdag 

groepsleerkracht van groep 5b. Ik ben 35 jaar en al zo’n 11 jaar 

juf. Ik ben begonnen op een school in Noord-Groningen en heb 

daarna in Soest en Amsterdam gewerkt, vooral in de groepen 3, 

4 en 6. Na een wereldreis, die ik samen met mijn man Louwrens 

heb gemaakt, zijn we neergestreken in Zwolle. Inmiddels 

hebben we samen 2 kinderen: Thies (bijna 3) en Fedde (1). Ik 

vind het heel leuk om met ze te zingen, voor te lezen en samen 

naar het theater of het strand te gaan. Daarnaast loop ik 2 keer 

per week hard bij de atletiekvereniging. 

De afgelopen maanden heb ik geen eigen groep gehad, maar heb ik op 

verschillende scholen in verschillende groepen ingevallen. Ik ken de Geert 

Groteschool daardoor al een beetje, omdat ik de laatste tijd een paar keer in groep 

7a heb lesgegeven. Ik weet dus hoe leuk de school is en heb ontzettend veel zin om 

te beginnen! 

Tot na de zomer! 

Hartelijke groet, 

Juf Sanneke 

 

 

 



 
 

Mijn naam is Dorien Carlier, 44 jaar, getrouwd met Bart  

en we hebben samen  twee jongens: Sebastiaan (11 

jaar) en Alexander (7  jaar). Al ruim zeven jaren werk ik 

bij de stichting en na de zomervakantie zal ik op 

woensdagochtend de administratie van de Geert 

Groteschool gaan doen. Ik heb al met een aantal 

kinderen kennis gemaakt. Wat een heerlijke gesprekken 

naast de administratie, dus kijk er erg naar uit om na de 

zomervakantie officieel te starten. Alvast een fijne 

zomervakantie gewenst! 

 

 

Schoolreisje 2016 

Wat was het weer een fantastische dag; het schoolreisje voor groep 1t/m6. De dag 

startte met een leuke opening op het schoolplein, waarna we de bussen instapten. 

In het bos werden we verwelkomd door ouders die zich hadden verkleed binnen het 

thema ‘wereldspelen’. Het zonnetje maakte de dag helemaal af! We zijn alle ouders 

die een bijdrage hebben geleverd heel erg dankbaar! Zonder jullie is dit niet 

mogelijk geweest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We bedanken ook Kunsteducatie Nederland voor het kosteloos ter beschikking 

stellen van 80 boomwhackers (gekleurde pvc buizen van verschillende lengte) voor 

het schoolreisje 2016!  Samen met de kinderen hebben we de Zandloper van 

Typhoon gespeeld. Dat was niet mogelijk geweest zonder de vrijgevigheid van 

Martijn Straathof van Kunsteducatie Nederland (voorheen Rima educatie). Wij 

mochten de boomwhackers zonder financiële vergoeding gebruiken, Heel erg 

bedankt! http://www.kunsteducatienederland.nl) 

 

 

 

 

Alle foto´s 

van het 

schoolreisje 

staan op 

onze 

website! 

 

 

 

http://www.kunsteducatienederland.nl/


 
 

Optreden schoolband 
 

 
 

 

Op dinsdag 21 juni hebben de kinderen van groep 6, 7 en 8 een muziekvoorstelling 

gegeven op het schoolplein met een koor en een band. We bedanken Emiel en Bas 

voor hun begeleiding!   

 

Nieuws uit groep 5 
 

Hoi Ouders, 

Mischien weten jullie het al. 

Wij werken aan een toneelstuk. 

Het gaat over Sneeuwwitje& Doornroosje & Repelsteeltje. 

Wij hebben het zelf gemaakt & bedacht en iedereen heeft zijn eigen rol. Wij zijn druk 

bezig met het toneelstuk. Ons toneelstuk heet:Witdoornsteeltje. 

 

Groetjes groep 5A. 

 

PS toneelstuk op : Woensdag 6 Juli. 

Geschreven door: Meike enStijn                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Papa-doe-dag 2016 
 

Op vrijdag 24 juni was weer de jaarlijkse papa-doe-dag bij de kleuters. Het was mooi 

weer, waardoor we alle papa’s buiten hebben toegezongen met een lied. Daarna 

was het tijd om te beginnen. Er was weer van alles te doen: masseren, scheren, 

haren kammen, bouwen, sporten en nieuw dit jaar; klussen! We hebben niet alleen 

handige papa’s, maar ook handige kinderen! De nieuwe stoelen voor het kantoor 

boven waren snel in elkaar gezet. Heel fijn! We bedanken alle papa’s en opa’s voor 

hun komst! 

 

De foto’s staan op de website!  

 

 

 

 

 

 

 

 


