
 
 

 

 

Agenda 
 

11 juli    Klusavond 

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: 10.00 uur 

13 juli    Afscheid groep 8 

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

15 juli    12.15 uur afscheid juf Gülçin – zie verderop in nieuwsbrief 

16 juli t/m 28 augustus Zomervakantie 

29 augustus   Start schooljaar 2016-2017 

 

Nieuws vanuit directie 
 

Algemeen 

Het cursusjaar is bijna voorbij: nog een paar dagen volhouden en we zijn allemaal 

vrij! 

Deze laatste weken is het een drukke tijd voor iedereen geweest. Kinderen, ouders 

en leerkrachten: iedereen is druk geweest, maar gelukkig was het een leuke 

periode. 

We hebben samen veel dingen meegemaakt. En ik moet zeggen, jullie hebben ons 

weer flink gesteund: avondvierdaagse,  schoolreisje, papa-doe-dag, optreden 

schoolband, bruiloft van  juf Marloes, Carwash etc. Daarvoor wil ik jullie allemaal 

bedanken.  

Nu nog de laatste lootjes: overvliegen, schoonmaak middag, fietsen met de 

kinderen naar de musical van groep 8 en leslokalen voorbereiden voor het volgende 

jaar. Het is duidelijk dat we zonder jullie niet alles kunnen! 

 

Op dinsdagavond om 19.00 uur is de afscheidsmusical van groep 8.  Dit is voor de 

ouders van groep 8 en hun familie en voor de leerkrachten. Een hoogtepunt van 

hun  schoolloopbaan. We bedanken de ouders van de kinderen van groep 8: voor 

jullie vertrouwen en jullie  medewerking om van de Geert Groteschool  een fijne en 

leerzame periode  te maken. We hopen dat de kinderen hun eigen talenten hebben 

ontdekt, weten wat ze willen en kunnen, hun mogelijkheden verder uitdiepen, hun 



 
 

grenzen kunnen aangeven en zich weerbaar kunnen opstellen. Met alle kennis en 

vaardigheden zijn klaar voor de grote stap naar het Voortgezet onderwijs! Jongens 

en meisjes van groep 8 heel veel succes! Dinsdag a.s. gaan we deze grote stap 

vieren.  

 

Personeel 
Afgelopen week hebben we sollicitatiegesprekken gevoerd voor een 

onderwijsassistent. We zijn erg blij jullie te kunnen meedelen dat we Lotte van Doorn 

hebben aangenomen voor deze functie.  In de eerste nieuwsbrief van het nieuwe 

schooljaar zal zij zich aan jullie voorstellen. Lotte  zal op vrijdag voor groep 3a  staan 

en enkele uren per week in groep 7. Zij zal juf Marieke en Caren ondersteunen. 

Leanne Peeters zal voor de instroomgroep zorgen. Ze is dit jaar onze WPO geweest 

en donderdag en vrijdag stond ze voor groep 1/2 a. Ze zal, voordat de 

instroomgroep begint, juf Marloes en Annelies steunen met de nieuwe 14 leerlingen 

die in augustus op school starten.  

Ik wens allebei een fijne tijd in de Geert Groteschool. De formatie is nu helemaal 

rond.  

We zullen deze week ook van onze twee onderwijsassistenten Sanne Koopman en 

Engelien Franken afscheid nemen. Ze blijven bij De Vlieger werken. We zijn blij en 

dankbaar dat ze dit jaar met ons zijn geweest, ze gaan weer terug naar hun 

oorspronkelijk school, we wensen hen een heel fijne tijd in de Vlieger.  

 

Vakantierooster  

In de vorige nieuwsbrief hebben jullie  het vakantierooster voor komend schooljaar 

gelezen. De studiedagen en vrije middagen zijn nu ook definitief vastgelegd.  

Hieronder zien jullie het complete overzicht 

 

Studiedagen 

Woensdag   21 september  2016 

Woensdag   25 januari   2017 

Maandag   10 april   2017   

Donderdag   4 mei    2017 

Woensdag    28 juni   2017 

 

Vrij middagen: 

Vrijdag middag   23 december 2016 vanaf 12.15 uur 

Vrijdag middag   21 juli 2017 vanaf 12.15 uur 

 

Vakanties 2016-2017             

Herfstvakantie  17 t/m 21 oktober 2016 

Kerstvakantie  26 december 2016 t/m 6 januari 2017 

Voorjaarsvakantie  20 t/m 24 februari 2017 

Goede vrijdag  

/ paasmaandag  14 t/m 17 april 2017 

Meivakantie   24 t/m 28 april 2017 

Bevrijdingsdag  5 mei 2017 

Hemelvaartvakantie 25 + 26 mei 2017 

Pinkstervakantie  5  t/m 9 juni 2017 

Zomervakantie  22 juli t/m 3 september 2017 

 

 



 
 

(na de )Vakantie! 

Ik wens jullie al vast een fijne vakantie toe. Na de zomervakantie zie ik jullie weer op 

het schoolplein op maandag 29 augustus. We zullen beginnen met een opening van 

het schooljaar. Dit is voor alle kinderen. Samen op het schoolplein elkaar ontmoeten 

om daarna naar de nieuwe groep te gaan. Alle ouders kunnen nog beneden blijven 

genieten van een kopje koffie, terwijl de kinderen al met hun leerkrachten in het 

klaslokaal starten. 
 

Car wash 
Dé GGS Carwash is een groot succes 

geweest en zeker voor herhaling 

vatbaar! 

30 families zullen met een schone 

auto op vakantie gaan. Nog meer 

families, die tussendoor kwamen 

kijken hoe het ging, hebben van 

lekkere koffie en gebak genoten. De 

kinderen hebben zeker (ik kan me 

niets anders voorstellen) 

zaterdagavond  heel goed kunnen 

slapen: ze zijn de hele ochtend aan 

het springen of hard aan het wassen 

geweest!  

Het was een super gezellige en fijne 

zaterdagochtend. Als je niet ben 

geweest raad ik je aan om de 

volgend keer niet te missen. 

En dan nog werd het extra  

fantastisch toen Gido ons vertelde dat we  MEER dan 2500 euro opgehaald hebben!  

Als het zo doorgaat, zullen we snel met zijn allen de 30 laptops bereiken. 

 

Ik wil alle leerlingen en ouders die hard gewerkt hebben of geholpen hebben met 

de  materialen (zoals zeep, sponzen en emmers) bedanken. En in het bijzonder wil ik 

de OR bedanken; zonder hun inzet 

was dit niet gelukt. 

  

Hieronder een overzicht van de 

opbrengsten: 

Een grote dank voor de inzet en 

enthousiasme van de kinderen en 

ouders die geholpen hebben. 

 De kinderen hebben meer dan 

€ 100 met hun cakejes opgehaald. 

 Met het autowassen zijn er € 

300 opgehaald. 

 De lekkere koffie  heeft € 145 

opgebracht. 

 

Een grote dank ook voor de 

sponsoren van deze actie: 

 Seven Start 



 
 

 Baker Tilly Berk 

 Illy 

 Spar Mulder 

 Wecovi 

 Esso 

 The Post 

 De geluidwerkplaats 

 DNG 

 Pals Belastingadvies 

 van Beek lederwaren 

 
Luizenzakken  

Deze week gaan alle luizenzakken mee naar huis. Willen jullie deze uitwassen en op 

maandag 29 augustus weer mee naar school nemen? Alvast bedankt! Jullie kunnen 

ook i.p.v. wassen nieuwe bestellen. Graag laten weten aan de leerkracht van jullie 

kind of je er eentje wilt bestellen. Een nieuwe kost 3 euro. De nieuwe leerlingen 

krijgen eentje van de school. Jullie hoeven niets te bestellen. 

 

 

Nieuws vanuit de leescoördinator  

 
De zomervakantie staat bijna voor de deur!! Dit betekent voor onze leerlingen veel 

tijd om te spelen en zes weken geen school. Een jaar lang is er hard gewerkt aan 

rekenopgaven, leren lezen, het schrijven van teksten en andere vaardigheden. Een 

vakantie is dan wel verdiend. 

Even lekker uitrusten om in het nieuwe schooljaar weer fris te kunnen starten en 

verder te gaan met waar ze waren gebleven. Na de rapporten gespreken hebben 

jullie mooie tips van de leerkrachten gekregen om jullie kinderen tijdens de vakantie 

te blijven steunen zodat ze geen last van een ‘zomerdip’ krijgen. Oefenen in de 

zomervakantie kan een goede remedie zijn tegen deze zomerdip. In de vakantie de 

vaardigheid trainen om het niveau vast te houden. 

Ik aanmoedig jullie uit om de adviezen van de leerkrachten te volgen en geef ik jullie 

een aantal leuke suggesties van Arjanne Hoogerman (onderwijskundige Malmberg) 

Jan Jaap Bijlsma (uitgever lezen) voor lezen in de zomervakantie die kunnen 

bijdragen tot leesbevordering en de ontwikkeling van het leesniveau van het kind. 

 

 



 
 

1. Doeboeken 

Activiteiten zoals het oplossen van een puzzel, het zoeken van de weg door een 

doolhof of het oplossen van een rebus stimuleert het lezen. Het lezen dient bij deze 

activiteiten een ander doel. Het lezen vormt een randvoorwaarde om een opdracht 

uit te kunnen voeren. Niet de leesbeleving staat centraal, maar leuke opdrachten 

waarbij het lezen functioneel is. 

Doeboeken met puzzels en spelletjes zorgen voor een leuke afwisseling in het lezen. 

 

2. lnformatieve boeken 

Boeken die de kennis over een bepaald onderwerp kunnen vergroten, bijvoorbeeld 

kinderboeken over de streek waar het kind op vakantie gaat, kunnen de 

leesmotivatie vergroten. Ook door het lezen van informatieve teksten worden 

leeskilometers gemaakt. Dit kunnen ook informatiebrochures van de omgeving zijn. 

Het is dan niet noodzakelijk dat het kind de volledige tekst kan lezen. Het verbinden 

van een afbeelding met (delen van) de tekst zijn vaardigheden die ook bij het 

begrijpend lezen aan bod komen. 

 

3. Strips – samen lezen 

Lees samen een strip alsof het een toneelspel is. Verdeel de rollen en lees samen met 

het kind het verhaal. Het is natuurlijk erg leuk om daarbij stemmetjes te gebruiken. De 

sfeer van het verhaal wordt dan nog beter neergezet. Het lezen van een strip wordt 

zo een gezamenlijke beleving en motiveert het kind meer te lezen. 

 

4. Voorlezen 

Bijna ieder kind vindt het heerlijk om voorgelezen te worden. Vaak leest de ouder 

voor aan het kind. Maar het kan ook heel motiverend werken om het kind te laten 

voorlezen. En het kind oefent zo meteen de verklanking van letters en woorden. 

 

5. Digitale boeken 

Met de VakantieBieb-app (verkrijgbaar in de App Store en Google Play) kan het kind 

gedurende de zomermaanden gratis een aantal boeken lezen op tablet of 

smartphone. Dat scheelt ruimte in de koffer en geeft ook de mogelijkheid om van 

boek te wisselen als een boek niet zo leuk bleek als verwacht. Dit draagt ook bij aan 

de ontwikkeling van de persoonlijke leessmaak. 

 

6. lnteractieve digitale boeken 

Naast ‘gewone’ digitale boeken, bestaan er ook interactieve digitale boeken. In 

deze boeken komen figuren tot leven of is de tekst verrijkt met filmpjes, foto’s en 

extra informatie. Zo zijn er bijvoorbeeld de Duh!-boeken: een reeks informatieve e-

books (verkrijgbaar in de iBookstore) en digitale en interactieve boeken-apps van 

Gottmer (verkrijgbaar in de App Store en Google Play). 

 

7. Tijdschriften 

Lezen hoeft niet per se uit een boek te zijn. Lezen in tijdschriften en strips is ook lezen 

en betekent leeskilometers maken. Laat het kind dus ook eens lekker een stripboek 

lezen.  

 



 
 

Nieuws uit groep 5A 
 

Yoga groep 5b 

 

Woensdag 5 juli hadden we yoga 

les van de tante van Linn. 

We hadden allemaal een yoga 

bal de hele les.  

We begonnen makkelijke en 

eindige  met moeilijke dingen. 

Zoals: rondjes draaien met je bibs 

tot op de bal zonder je voeten op 

de grond te raken. 

We raden je het zeker aan. 

 

Groetjes  Rinse en Mees  

 

Nieuws uit groep 3 

 
In groep 3 zijn we nog druk met ons thema: ”Ons eigen eiland”.  Hierin zijn de vakken 

handvaardigheid, tekenen, spel, tekst verwerken en wereldoriëntatie in verweven.  

Ook hebben we het gehad over de dieren die op onze zelfbedachte eilanden 

wonen en welk landschap past bij de ligging van het eiland.  

 

Vrijdag hebben we ook heel tof bezoek gehad van Chris Stappendel.  

Chris Stappendel maakt een wandeltocht door Nederland langs verschillende 

natuurgebieden om aandacht te vragen voor zijn project de Icons of Nature. Het 

Icons of Nature project gaat over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen met 

als doel om bewustwording te creëren over het behoud en bescherming van de 

Iconisch dieren zoals tijgers, olifanten die bij kinderen tot de verbeelding spreekt.  Op 

dit moment zijn de Dino plaatjes van de AH erg populair. Chris wil ook de kinderen 

bewust maken van wildlife beheer en behoud zodat ook de volgende generaties 

deze Icons of Nature misschien nog in het wild kunnen zien 

en niet alleen van plaatjes in AH boekjes.  

Door de kinderen te vertellen over zijn reis door 

verschillende landen en hoe deze zijn veranderd door de 

mensen maken kinderen kennis met natuurbeheer en wat 

de invloed is van mensen op de leefomgeving van deze 

Iconische dieren.  

 

De kinderen hadden leuke vragen als: “Wat is het langste stuk dat je gelopen heb?”, 

“Waarom help je de tijgers?”, “Welke dieren ben je tegen gekomen?”, Hoe hard 

kunnen tijgers rennen?”, “Hoeveel vlees eten tijgers?” en nog veel meer. Ook 

hebben we tips gekregen hoe wij voor de natuur kunnen zorgen. Bijvoorbeeld door 

de natuur schoon te houden en niet je rommel op de grond te gooien. Chris heeft 

veel en lang kunnen vertellen omdat de leerlingen heel geïnteresseerd waren in zijn 

verhalen. Het was een hele leerzame ochtend. Verdere info is te vinden op zijn 

website. https://www.iconsofnature.com/  

  

https://www.iconsofnature.com/


 
 

Afscheid van juf Gülçin – herinnering! 
 

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! 

 

Bruiloft nieuws uit groep 1/2c  

Afgelopen week was één om niet snel te vergeten! Woensdag zijn Cas en Maaike uit 

groep ½ c getrouwd in de klas. Elk kind had tijdens de bruiloft een rol: bruidsmeisje, 

bakker, dj, ringendrager, kapper, visagiste, chauffeur enz. Dit alles vanwege het 

thema ‘trouwen’ ter voorbereiding van het huwelijk van juf Marloes op vrijdag 8 juli 

2016. Met deze generale repetitie konden we nog even oefenen voor de grote dag 

van juf. Zo waren we bijna vergeten om het trouwboekje te tekenen waar ook de 

getuigen ( ouders van Cas en Maaike) in moesten tekenen. Gelukkig ging dat 

vrijdag wél goed!  

 

Alle kinderen waren uitgenodigd op de speciale kinderreceptie bij 

pannenkoekenrestaurant ‘Woody’s’ in Holten. Daar werden juf Marloes en Remon 

opgewacht met een grote versierde boog. Veel meisjes wilden wel even voor 

bruidsmeisje spelen en zo liep juf naar binnen met 5 kinderen die de sleep 

vasthielden. In het restaurant werden liedjes gezongen en cadeaus uitgedeeld. Na 

de foto konden de kinderen nog even spelen in de speeltuin en genieten van ranja 

met een ijsje. Het was een dag om nooit te vergeten! Ik wil graag alle ouders, 

kinderen en juf Yvonne bedanken voor de tijd en energie die in de voorbereiding 

gestopt is. We hebben intens genoten en kijken er met veel plezier op terug! 

 

Juf Marloes 

  

  



 
 

 

  



 
 

Eind van het schooljaar… 
 

Het team van de Geert Groteschool wenst u allen alvast een hele 

fijne, zonnige vakantie toe! 

 


