
 
 

 

Agenda oktober / november 
 

15 t/m 23 oktober  Herfstvakantie 

24 oktober     Start Spaanse lessen na schooltijd 

25 oktober   Actie groep 7 voor Brugge 

26 t/m 28 oktober  Groep 7 uitwisseling met Brugge 

26 oktober    Luizenpluizen  

28 oktober     Start Spaanse lessen voor de ouders om 8.30 uur 

4 november   Groepen 6 t/m 8 naar de bibliotheek 

7 t/m 10 november Voortgangsgesprekken 

11 november  Themasluiting  

15 november  19.30 uur schoonmaakavond 

16 november  Schoolhandbal toernooi 

30 november  Rondleiding nieuwe ouders 

 

 

Nieuws uit de directie 
 

Algemeen  

Hopelijk heeft iedereen een fijne herfstvakantie in Nederland of in het 

buiteland gehad en kunnen we weer met energie met het schooljaar 

doorgaan.  We hebben veel leuke uitdagingen voor de boeg. 

 

Internationalisering: Brugge 

Deze week vertrekt groep 7 naar Brugge. We wensen de kinderen en alle 

andere betrokkenen  veel plezier deze dagen. 

Al vele jaren hebben we contact met een basisschool school uit Brugge: de 

Immaculataschool. Sinds 1999 vindt er een uitwisseling plaats.  Kinderen uit 

groep 7  vertrekken a.s. woensdag naar Brugge. Daar zullen ze lessen volgen, 

de stad bekijken en mooie contacten leggen.  

In april verwelkomen we onze lieve vrienden van de Immaculata op onze 

school.  Ze zullen o.a.  Amsterdam bezoeken, lessen volgen op de Geert 



 
 

Groteschool, op ontdekking gaan door onze mooie binnenstad, hun talenten 

tonen in een show en vele andere activiteiten.  

 

Vierde noodlokaal aangevraagd 

Voor de herfstvakantie zijn we druk bezig geweest met de aanvraag voor 

een vierde noodlokaal.  

De aanvraag is al bij de gemeente ingediend. We hebben een vergunning 

aangevraagd voor de plaatsing van een extra noodlokaal. Het zou naast het 

noodlokaal op de eerste verdieping (groep 5a) komen. Het wordt, zoals vorig 

jaar, een spannend traject, maar ik vertrouw op de gemeente en ik hoop dat 

de gemeente ook nu weer ziet hoe belangrijk het is om een school op één 

locatie te hebben. Ik zal jullie op de hoogte blijven houden.  We zullen zeker 

een oplossing vinden om samen te blijven. Daar heb ik geen twijfels over.  

 

Pilot Robot 

Op zaterdag 22 oktober was ik het journaal van 20.00 

uur aan het kijken. Daarin kwam een item voorbij over 

de robots in China. Hebben jullie het toevallig ook 

gezien?  

Ik verheug me er op om jullie te zeggen dat we ook 

met een robot-project-experiment zijn begonnen. De 

Geert Groteschool en nog een andere school van 

Catent, de Vlieger, zijn gekozen om mee te mogen 

doen aan een pilot  “Het gebruik van de robot in het 

onderwijs”:  Wat draagt de robot bij aan het 

ontwikkelen van vaardigheden van leerlingen? Aan 

datgene wat ook zij als “gewoon” dienen te zien in de 

toekomst? Aan het onderwijs 2032?  

De robots (2) zijn in september vanuit Frankrijk naar Nederland gekomen en 

net voor de herfstvakantie is eentje bij ons op school gearriveerd.   

 

De NAO robot gaat uit van drie componenten, waarmee het onderwijs met 

dit leermiddel wordt vormgegeven. De eerste component gaat uit van de 

leerstofinhoud die kinderen zich eigen maken. De tweede component 

benadrukt de pedagogische en didactische rol van de leerkracht. De derde 

en laatste component omvat ICT kennis, die antwoord geeft op de vraag op 

welke manier ICT ondersteunend kan zijn aan het leerproces. De robot wordt 

hiermee een hulpmiddel binnen het onderwijs. De robot kan verschillende 

rollen vervullen bij de ondersteuning van het leren van kinderen.  

Door het kiezen van passende doelen en het daarbij ontwerpen van de 

robot-activiteit, ontstaat een breed scala aan effectieve werkwijzen die een 

beroep doen op verschillende vaardigheden van kinderen.  

Iedereen kan na een kleine introductie direct beginnen met het maken van 

eigen onderwijs. Wanneer een leerkracht een les heeft ontwikkeld, kan deze 

met één eenvoudige handeling op de robot gezet worden. De leerlingen 

kunnen dan meteen beginnen met leren.  

De inhoud van de applicaties die voor Onderwijsrobot gerealiseerd zijn, staat 



 
 

niet vast, maar kan ingevuld worden door leerkrachten en zelfs door 

leerlingen.  

 

In de eerste fase gaan we de robot inzetten voor groep 1 t/m 3. De lessen 

zullen door de leerkrachten van de onderbouw ontwikkeld worden en de 

leerlingen van de bovenbouw zullen ook leren om de lessen te 

programmeren.   

 

Spaaractie Jumbo  

De spaaractie van Jumbo is afgelopen. Er zijn veel ouders die enthousiast 

meesparen met de vouchers die de Jumbo verstrekt bij  € 10 aan 

boodschappen. Op dit moment zijn er al 2672 punten gespaard voor onze 

school. Tot 31 oktober kunnen we nog de vouchers verzilveren. Tainara zal 

donderdag nog alles invoeren. Hebben jullie thuis  nog schoolpunten, dan 

graag vóór donderdag op school inleveren. 
 

Oudergesprekken 
Voor de vakantie hebben alle kinderen briefjes meegekregen met daarop de 

datum en tijd voor het voortgangsgesprek. Vanaf groep 4 is je kind bij dit gesprek. 

Op maandag 7 november t/m donderdag 10 november zullen deze 

gesprekken plaatsvinden na schooltijd.  

 

Groep 7 naar Brugge: ACTIE! 
Hoi allemaal! 

De kinderen van groep 7 houden op dinsdag 25 

oktober om 14.30 een markt om geld in te 

zamelen voor onze uitwisseling naar Brugge! We 

gaan dingetjes verkopen, maar we hebben ook 

spelletjes, schmink en er is muziek! 

Komen jullie ons steunen?  

Boekenmarkt 
Afgelopen woensdag hebben we op het 

schoolplein een boekenmarkt gehad. Kay, 

Daan (groep 6A), Tycho, Kike (groep 6B), Selin, 

Lisanne (groep 7), Sanne, Tygo (groep 8A), Sil 

en Robin (groep 8B) hebben geholpen om de 

boeken die waren ingezameld, te verkopen.  

Het was een drukte van belang. Er zijn 

uiteindelijk veel boeken verkocht. We hebben 

met deze boekenmarkt €170,00 opgehaald! 

Hier gaan we nieuwe boeken voor halen voor 

in de groepsbibliotheken. 

Dank jullie wel! 

 

  



 
 

Leerlingenraad is weer compleet! 
In de afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met de verkiezingen om 

2 kinderen uit groep 6 te kiezen voor de leerlingen raad voor dit schooljaar. 

Het was erg spannend tot op het laatste moment en zowel de leerlingenraad 

als de beiden groepen 6  zijn hier zeer serieus mee bezig geweest . 

                              

 

Op woensdag  12 oktober hebben zij officieel hun contract ondertekend 

samen met Loles. 

Om 12 uur bij de opening van de boekenmarkt hebben zij zich voorgesteld  

op het schoolplein en daarbij hun verwachtingen uitgesproken voor het 

komend schooljaar. 

Zo hopen zij bijvoorbeeld ervoor te kunnen zorgen dat de schommel weer 

gemaakt wordt en dat er goede schema’s komen voor het voetballen. Zij 

willen er naar streven dat iedereen op de Geert Groteschool met plezier naar 

school gaat en:  

Heb je een leuk idee ?? 

Doe het in de ideeën bus  in de hal van de school. 

Wij hopen op een mooi jaar met elkaar !!  

 

                                            

 

 



 
 

Nieuws uit groep 5a 
Het begin van het thema. 

Het begin van het thema was in de gymzaal. 

Juf Lotte & juf Sanneke &  juf Rinske & meester Herman          

waren er. Ze deden een quiz over oude voorwerpen. 

De spelregels zijn:  

De juffen & meester lieten een voorwerp zien en zeiden er wat over. Maar het 

kon ook een leugen zijn. 

Je moest naar A ,B of C lopen. 

En toen werd het goede antwoord bekent. 

Er waren ook rare antwoorden. 

En ook logische antwoorden. 

Een kaarsendover bijvoorbeeld, juf Lotte zei dat vroeger ze nog geen 

gehoorapparaatjes hadden 

voor oude mensen. Maar 

natuurlijk was dat niet het 

goede antwoord. Juf Rinske 

had het goede antwoord. 

En zo volgden er nog meer 

voorwerpen. 

We vonden het heel erg 

leuk en we hebben er veel 

van geleerd.!!!!! 

  

We hopen dat u het leuk 

vond. 

Zo ging de quiz. 

Ella & Merel!!!! 

 

Het begin van het thema 

Het begin van het thema 

begon in de gymzaal met 

een quiz over oude spullen 

van vroeger. Juf Lotte, juf 

Sanneke,  juf Rinske & 

meester Herman waren er 

bij. 

Een van hen liet een voorwerp zien en de anderen vertelden er ook iets over. 

HET KON OOK EEN LEUGEN ZIJN!!  Er waren 3 palen met papieren A  B  C  erop 

geschreven. Je moest lopen naar het antwoord wat jij dacht dat goed was. 

Daarna werd het goede antwoord bekend gemaakt.  

  

We vonden het heel erg leuk en we hebben er veel van geleerd. 

  

ZO GING DIE QUIZ DUS  DOEI!!!!!!!! 

Van Lieuwke en Eva 



 
 

Actie: Sparen voor de schoolbieb  
 

Denken jullie nog aan de bonnetjes van 

de Bruna? Graag z.s.m. uiterlijk inleveren 

bij de leerkracht. 

 

 


