
Agenda 
 

14 maart Tentoonstelling beeldende vorming gr 1t/m 8  

14 maart  Kluscommissie avond 

14 t/m 18 maart   Week van het geld 

17 maart     Kangaroewedstrijd 

17 maart     OR vergadering 

23 maart    Paasviering  

24 maart    Studiedag 

25 maart    Goede vrijdag – vrij 

28 maart    Tweede Paasdag - vrij 

29 maart    Studiedag 

1 april     Inloopochtend groep 5a/5b 

4 april     Inloopochtend groep 7a/7b 

4 april     Rondleiding voor toekomstige ouders 

5 april     Inloopochtend groep 6 

6 april     Inloopochtend groep 4a / 4b 

7 april     Inloopochtend 8 

Nieuws vanuit directie 
Inloopochtend 

De dagen van de inloopochtenden van groep4 t/m 8 zijn aangepast. Dit om 

ouders die werken ook de kans te geven op een andere dag te komen kijken 

in de klas. Ook is er gewisseld van dag met klassen waar twee leerkrachten 

voor de groep staan. De duo partner zal de komende periode de 

inloopochtend leiden.    
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PR: Nog 11 leuke en fijne leerlingen gezocht! 

Zoals eerder vermeld in nieuwsbrief 11, zijn we vóór 1 oktober 2016 nog op 

zoek naar 11 leerlingen! Op maandag hebben we de maandelijkse 

rondleiding voor de toekomstige ouders gehad. Er zijn 8 echtparen gekomen. 

Ze zijn enthousiast over de Geert Groteschool.  

Graag wil ik jullie blijven betrekken in het zoeken van nieuwe leerlingen of in 

het uitnodigen van ouders voor de rondleidingen. We gaan de goede kant 

op, maar we hebben ons doel nog niet bereikt. Er is hard gewerkt aan het 

vernieuwen van de website. Ook zijn er twee promotiefilmpjes gemaakt. 

Binnenkort kunnen we jullie daarmee verrassen!  

Extra geld voor Geert Groteschool door online aankopen via Sponsorkliks 

We willen u graag herinneren aan de oproep uit nieuwsbrief 9. Heeft u al 

gebruik gemaakt van de link om de Geert Groteschool te helpen met het 

sparen voor extra materialen en activiteiten voor de kinderen? Het kost u 

géén extra geld en u maakt ons en de kinderen blij!  

 

Alvast bedankt namens de sponsorcommissie en de ouderraad! 

 

Koop voortaan online altijd via deze link: 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5466  

 

 

Pasen 

 

Op woensdag 23 maart vieren wij Pasen op de Geert Groteschool. Dat doen 

we met een Paasontbijt in alle groepen, een viering in de gymzaal en eieren 

zoeken buiten. Waar moet aan gedacht worden: 

 Vanaf a.s. maandag 14 maart hangen bij alle groepen intekenlijsten 

voor het Paasontbijt. Alle kinderen nemen iets mee naar school voor dit 

gezellige ontbijt. Dus kijk samen met je kind wat er mee wordt 

genomen. 

 Vanaf maandag 21 maart moeten de kinderen een plastic tas 

meenemen met daarin een beker, een bord en bestek. Graag alles 

voorzien van naam! Dit gebruiken we voor het paasontbijt. 

Op de dag zelf hebben we gewoon een fruitkring. Dus graag voor deze 

pauze nog wel eten en drinken meegeven 

 

 

http://www.sponsorkliks.com/winkels.php?club=5466%20


Terug in de tijd 

Vandaag werden de kinderen verrast door juffen uit de jaren 50. Strak 

gekleed, met rok, blouse en bril. De kinderen werden meteen aan het werk 

gezet en praten was niet toegestaan. 

 

De juffen werden met mevrouw Baack en 

mevrouw Meekers aangesproken. De dag verliep 

stil en ordelijk, met af en toe een uitschieter. Die 

leerling moest in de hoek gaan staan. Aan het 

einde van de dag waren de kinderen opgelucht 

dat zij niet in deze tijd op school zaten en 

beseffen hoeveel vrijheid ze hebben. 

Het was een mooie opening van ons thema: 

“Hoe het was in de klas”.  

 

De komende periode zullen we in de hele school 

werken aan een schoolbreed thema over 

´geschiedenis´.  

 

Groetjes van groep 4a en b 
 

 

Theater Gnaffel 
 

Resa Boerhave uit groep 1/2c heeft meegedaan aan een workshop bij 

Odeon. Ze heeft een verhaal geschreven waarmee ze de eerste prijs heeft 

gewonnen! We mochten met de hele klas gratis naar de voorstelling ‘Freddie 

en de worstenkoning’. De klassenouders hebben op korte termijn vervoer 

kunnen regelen, waardoor het uitje door kon gaan! Wat fijn!  

Freddie is een echte zwerfhond. Samen met zijn oude maat Bob struint hij de 

straten af, op zoek naar eten. Tot 

Freddie gevangen wordt en in 

het asiel terechtkomt. Freddie 

vindt het vreselijk om in een hok 

vast te zitten. Dan komt het 

avontuurlijke meisje Bibi in het 

asiel. Zij wil Freddie dolgraag 

hebben. Maar haar vader heeft 

slagerij de Worstenkoning en daar 

zijn honden niet gewenst. 

 

Het was een hele leuke ochtend! Bedankt Resa!  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_rfW6rbjLAhWiQJoKHfL2DRcQjRwIBw&url=http://www.theaterstilburg.nl/evenementen/3107/freddy-en-de-worstenkoning&psig=AFQjCNH46qEvPtibphYczp-r5Sqr_m74dg&ust=1457776140735972


Nieuws uit groep 1/2B 
 

 Ik ben Rembrandt. Ik heb een douche gemaakt bij 

het vrij knutselen. Het roze dopje kan je eraf halen en 

dan kan je in de fles 

water doen. Zo 

werkt het! 

 

 

Wij zijn Fabienne en 

Max. Wij hebben 

een  dierenverblijf 

gemaakt. In het 

dierenverblijf kunnen we dieren helpen. 

En we letten op dat dieren niet 

weglopen. We hadden een bakje 

gevonden voor het varken en dat rook heel lekker. Het spiegeltje was voor 

het paard. Daar keek hij zelf in. 

 

 

 Ik ben Roos. Ik heb een hut van 

Lego gemaakt. Daar zit een poppetje 

in zonder hoofdje. Hij kan dan niks 

zien.  

 

 

 

Ik ben Féline. Ik heb op de kralenplank een 

robot gemaakt die danst. Hij danst onder de 

regenboog.  De robot kan heel goed 

sporten.  

We wensen iedereen een prettig weekend! 

Team Geert Groteschool 


