
 

30 november  Rondleiding nieuwe ouders 

30 november  Tentoonstelling in speelzaal surprises groep 5 t/m 8 

1 december  Inloopochtend groep 4 

2 december   Inloopochtend groep 5 

5 december   Sinterklaas komt aan op school 

6 december  Inloopochtend groep 7 

6 december   MR / kluscommissie / decoratiecommissie avond 

6 december   Rondleiding voor nieuwe ouders 

7 december   Inloopochtend groep 8 

12 december   Inloopochtend groep 6 

21 december  Kerstdiner op school 

22 december   Crea middag Kerst 

23 december   Alle kinderen om 12.15 uur vrij 

 

Nieuws van directie 
 

Algemeen 

 

Er gebeuren zoveel dingen op een dag! Dingen die gepland zijn, die je graag 

aandacht wil geven, maar ook veel dingen die onverwacht gebeuren en 

een oplossing eisen. Je moet handelen, je moet soms heel snel of heel 

creatief zijn, stil of passief blijven is zeker geen keuze.  Dit is het mooiste van 

het onderwijs, elke dag is anders, anders dat je had gepland, we werken met 

kinderen en niet met robots!!. En ik moet zeker zeggen dat we heel blij zijn 

met “Robbie de robot” ik hoop dat jullie de Stentor van dinsdag 15 november 

gelezen hebben, een mooi artikel over onze school en Robbie de robot. (Zie 

bijlage van de nieuwsbrief) Elk kind is een grote doos vol dromen, ideeën, 

fantasieën… Ze hebben een rijke innerlijke wereld die we niet klein mogen 

maken. 



Er gebeuren veel dingen die je ziet als je ze wil zien, die je hoort als je ze wil 

horen, die je merkt/voelt als je de tijd neemt om te kijken, om te luisteren, om 

te beschouwen. Soms doe ik mijn deur dicht om mij te kunnen concentreren 

maar ik doe dit niet vaak. Ik zie de kinderen achter de deur en, nodig hun uit 

om binnen te komen. Elke dag maak ik iets bijzonders mee. Een kind dat komt 

vertellen dat hij zusje heeft gekregen, een kind dat graag boven komt om te 

zeggen dat ze een dik boek (vol tekeningen) in vier dagen uitgelezen heeft, 

een kind dat wil helpen omdat hij weet dat hij stout is geweest en het wil 

goed maken, een groep kinderen die met een leuk plan komen: een show 

organiseren voor hun klas. Er zit veel in hun en onze taak is om alles wat erin zit 

laten bloeien.  

Sinterklaas 

 

De goedheiligman is weer in het land. Op vrijdag 5 december zal hij ook op 

de Geert Groteschool aankomen. Alle ouders zijn van harte welkom om bij de 

aankomst van sinterklaas aanwezig te zijn op het schoolplein. We verwachten 

hem rond 8.30 uur te ontvangen.  De kinderen mogen deze dag hun eigen 

eten en drinken meenemen, maar zullen daarnaast natuurlijk ook lekker 

mogen snoepen van al het lekkers dat ze ontvangen van de pieten.  

 

Oproep: schminkouders gezocht 

 

 

We zijn op zoek naar ouders die willen helpen met 

schminken op maandagochtend 5 december. Ouders 

met schminkervaring zullen de nieuwe ouders daarbij 

inwerken. Opgeven kan bij juf Marloes ( groep 1/2b) 

movermars@geertgroteschool.nl 

 

 

 

Informatie schooltijden rondom de Kerstviering   

Ter voorbereiding op de  kerstviering  willen we u alvast de volgende 

informatie geven.  

 

Het kerstdiner zal dit jaar op woensdagavond 21 december 

plaatsvinden. De kinderen worden dan vanaf 17.15 uur op school 

verwacht.(De kinderen zijn op deze dag om 12.15 uur vrij, zoals 

altijd ) Op donderdag 22december zijn de schooltijden niet 

afwijkend. Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen vanaf 12.15 

uur vrij. Invulling omtrent de viering en het eten volgt na 

Sinterklaas.  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV3MzRmbrQAhXFbBoKHd1wCv8QjRwIBw&url=http://www.tuinadvies.nl/artikels/boom_kerstboom.htm&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNGJhH36Pvg6XH-x20J7bFAGytpRrw&ust=1479829768841610
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi7rpe7mbrQAhWL1xoKHcjpCvUQjRwIBw&url=http://www.eensgezindheid-halfweg.com/?p%3D2379&bvm=bv.139250283,d.d2s&psig=AFQjCNEVh3GryBj0zcQsza50FyIqjRMIQQ&ust=1479829724575951
mailto:movermars@geertgroteschool.nl


Afspraken over het pareren rondom de school  

Naar aanleiding van de nieuws in de Stentor over de uitbreiding hebben 

enkele buren vorige week ons gemaild om hun zorgen rondom  het verkeer 

en het parkeer gedraag  van de ouders bekend te maken.  

We groeien en daarom moeten we extra aandacht blijven schenken aan de 

parkeerregels. Om de verkeersdrukte in goede banen leiden, moeten 

afspraken nageleefd worden. Daarom benoem ik bij deze nogmaals de 

afspraken die gelden. Voor de nieuwe ouders misschien onbekende 

afspraken, voor de ‘oude’ ouders wel bekend maar misschien niet meer 

duidelijk:  

* De ouders parkeren hun fietsen op het pleintje en niet in het looppad.  

* De kinderen die met de fiets komen bij voorkeur via de achterkant van 

de  fietsenstalling (aan de kant van de gymzaal) naar de fietsenstalling laten 

rijden. Niet via het looppad.  

* Auto's niet voor de school parkeren. Ook niet bij de bochten. Dit zorgt voor 

gevaarlijke situaties met overstekende kinderen.  

* De auto niet bij de garageboxen, tegenover de school parkeren.  

* De weg tegenover de school is een privé parkeerterrein. Het is niet de 

bedoeling dat we over het privé parkeerterrein rijden in plaats van over de 

openbare weg. 

Jumbo spaaractie 

Zoals we eerder in de nieuwbrief hebben aangegeven hebben we mee 

gedaan aan de actie Sparen voor onze school. Met deze actie konden we 

sparen voor spel- en leermaterialen. De Jumbo supermarkten verdeelt dan 

een bedrag van € 26.000,00 over alle deelnemende scholen op basis van het 

aantal ontvangen schoolpunten. We hebben inmiddels de uitslag gekregen 

van de Jumbo. Er hebben veel kinderen en ouders mee gedaan, en trots 

kunnen we ook mededelen dat wij een bedrag van € 532,25 hebben 

ontvangen!!! We willen iedereen erg bedanken voor het meesparen!! 

 

 

 

 

 

 

 



Met een frisse school de feestdagen in!!  

In 2 avonden tijd is de hal door de decoratiecommissie in Sinterklaasstemming 

gebracht en hebben  de verschillende lokalen een poetsbeurt gehad met 

hulp van verschillende ouders. Het leek in eerste instantie niet  zo druk te 

worden op de schoonmaakavond maar wanneer je dan om 19.30 uur overal 

emmers en doekjes ziet staan merk je weer…. met elkaar is er in korte tijd veel 

mogelijk. Hartelijk dank namens jullie kinderen en het team die weer in een fris 

lokaal aan het werk kunnen!  

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

Handbaltoernooi 

Afgelopen woensdagmiddag was het handbaltoernooi voor de groepen 5/6 

in de Landstede hal. We deden dit jaar met twee teams mee. We hadden er 

heel veel zin in! De studenten van de opleiding Sport en Bewegen waren 

onze coach. Anniek coachte groep 6 en Lukas begeleidde groep 5. Zij 

hadden ons ook een aantal keer getraind, waardoor we goed wisten wat we 

moesten doen en hoe het spelletje gaat. De hele middag hebben we 

wedstrijden gehad en zaten we vol spanning voor het bord met de uitslagen. 

De Geert Groteschool deed het heel goed! Groep 6 was door naar de 

volgende ronde. Helaas verloren ze die wedstrijd, waardoor het toernooi 

daar eindigde. Maar we waren erg trots op onszelf en hebben een hele leuke 

middag gehad. Anniek en Lukas, bedankt! 

 

 

 

 

 



Spaanse lessen voor ouders 
 

Inmiddels zijn de Spaanse lessen 

voor ouders gestart. Elke 

vrijdagochtend worden deze lessen 

door Anna Huisman gegeven. 

Muchas gracias Anna! 

 

 

 

 

Afsluiting thema 

 
Ik ben blij dat we op school volgens de visie van ontwikkelingsgericht 

onderwijs (OGO) werken. Deze onderwijsvisie legt de nadruk op de 

ontwikkeling van de persoonlijke identiteit van kinderen. Bij 

ontwikkelingsgericht onderwijs (OGO) is het van belang dat kinderen uitstijgen 

boven hun huidige niveau, naar de zone van naaste ontwikkeling. De 

doelstelling van OGO is het stimuleren van kinderen om hun volledige 

persoonlijkheid te ontwikkelen. Het belangrijkste principe is de zone van 

naaste ontwikkeling. Het kind ontdekt vanuit zijn eigen ontwikkeling wat op 

het randje van zijn kunnen en nog niet kunnen ligt. 

Bij OGO staat de brede persoonsontwikkeling van leerlingen centraal. Deze 

brede ontwikkeling omvat alle intelligenties. Daarbij is het de gedachte dat 

de leerkracht in het contact met de kinderen niet enkel specifieke kennis en 

vaardigheden overdraagt, maar dat de ontwikkeling van de leerling 

daarnaast ook beïnvloedt wordt door de context en de cultuur. 

Een ander principe is dat het kind ontwikkelbaar is. De ontwikkeling van een 

kind is te beïnvloeden, het is dus geen vaststaand proces. Betekenisvolle 

activiteiten en inhouden leveren een belangrijke bijdrage aan deze 

ontwikkelings- en leerprocessen. Er is onderscheid tussen ontwikkeling en 

leren: ontwikkeling is een veelomvattend proces, leren wordt toegepast bij 

overzichtelijke processen. 

Bij OGO is zingeving erg belangrijk. Het geleerde moet verinnerlijkt worden. 

Ook is het van belang dat de leerling weet wat het nut is van het geleerde. 

Daarnaast moet de leerling in staat zijn om het geleerde in verschillende 

contexten toe te passen. Tenslotte hecht OGO grote waarde aan reflecteren 

en observeren. Door middel van observatie zoekt de leerkracht wat de 

leerlingen zelf willen en al (bijna) kunnen. Op basis van de reflectie past de 

leerkracht het aanbod van activiteiten weer aan. 



Op school is de afgelopen periode gewerkt aan een schoolbreed thema. Het 

thema was gerelateerd aan het thema van de kinderboekenweek ´voor 

altijd jong´. Elke groep heeft hier een eigen draai aangegeven: ‘logeren bij 

opa en oma, je eigen verleden, het leven van vroeger en gezondheid voor 

jong en oud. Op vrijdag 11 november was de afsluiting in alle groepen.  
 

Kleuters 

Afgelopen periode hebben we 

in de groep gewerkt aan het 

thema “Voor altijd jong’’. Dit 

thema was gekoppeld aan de 

Kinderboekenweek en werd 

afgelopen vrijdag afgesloten. 

Dit deden we door middel van 

een opa en oma dag. Van 11.00 

tot 12.00 waren alle opa`s en 

oma`s welkom op school. We 

begonnen op het plein met een lied en daarna waren er in de verschillende 

klassen een hoop leuke dingen te doen. Er werd samen gebouwd, er werden 

gezelschapsspelletjes gespeeld en er was tijd voor ontspanning door elkaars 

nagels te lakken of een mooie mandala te kleuren. Op het plein kon een 

spannende rollatorrace gespeeld worden, we hebben een aantal fanatieke 

opa`s en oma`s heen en weer zien rennen met de rollator. Het was fijn om te 

zien dat er zoveel opa`s en oma`s gekomen waren. We kunnen terug kijken 

op een geslaagde afsluiting van het thema!   

 



Groep 3 

We begonnen met het baby-raadspel. De papa’s en mama’s moesten raden 

welke kind bij welke babyfoto hoorde. Alle groepjes hadden gewonnen. Ze 

kregen allemaal een applaus. Daarna lieten Guus, Tijn en Jasper hun 

tekeningen zien waarop ze hadden getekend hoe ze eruit zagen bij 0 

jaar  t/m 6 jaar. Iza en Liz gingen voorlezen uit het informatieboekje van de 

speelgoedwinkel. En als afsluiting zongen we het rollator lied. De papa’s en 

mama’s, opa’s en oma’s en zusjes vonden het heel erg leuk. 

  

Groep 5 

De kinderen hebben voor het eerst zelf onderzoeksvragen opgesteld. Hoe 

was het leven vroeger op de boerderij? Hoe zag de mode er vroeger uit? Enz. 

Iedereen zocht een onderwerp waar zijn/ haar interesse lag. Daarna zijn ze 

hard aan het werk gegaan. Informatie zoeken, overleggen, manieren van 

presenteren bedenken, zelf kunnen presenteren, teksten uit het hoofd leren. 

Er komt nog heel wat 

bij kijken! De 

kinderen hebben 

ontzettend veel 

geleerd en ook al 

geëvalueerd over 

hoe het 

samenwerken ging. 

Ze hebben 

ontzettend genoten 

en hebben nu al zin 

in een volgend 

thema!  

 

 Groep 6a 

In dit thema hebben wij het gehad over de beroepen van vroeger. Zo kwam 

de moeder van Pepijn vertellen over de letterzetter, kwam er een kennis van 

Saar vertellen over de Nederlandse taal van vroeger en mochten we op 

bezoek bij het werk van de vader van Pelle. Hij vertelde ons over hoe het 

revalideren er vroeger uit zag. Welke verschillen er zitten in de protheses van 

vroeger en nu. We mochten ook even 

een kijkje nemen in de oefenzalen van 

de Vogellanden. We vonden het heel 

interessant en leerzaam! Alle vragen die 

we vooraf hadden, hebben we zelf 

weten te beantwoorden. De 

antwoorden hebben we gepresenteerd 

aan de ouders. Dit deden we door 

middel van een poster, powerpoint, 

collages, spelletjes en filmpjes. Op naar 

het volgende thema! 

 



Groep 6B. 

Afgelopen weken zijn de kinderen van groep 6b bezig geweest met het 

schoolbrede thema. We hebben het toegespitst op oude beroepen en op 

verdwenen beroepen. Daarbij kwamen toch wel bijzondere dingen naar 

voren en ook heel merkwaardige beroepen…. 

De informatie is door elk groepje in een powerpoint gezet en deze hebben ze 

afgelopen vrijdag met veel enthousiasme aan hun ouders gepresenteerd. 

 

Groep 7 

De groep heeft gewerkt rondom het thema ´menselijk lichaam´. Hoe werken 

de organen en hoe zorg je goed voor ze? Er werden groepjes gevormd en elk 

groepje heeft een onderdeel van het menselijk lichaam onderzocht. Tijdens 

de afsluiting hebben we een tentoonstelling voor ouders gemaakt en onze 

informatie gepresenteerd!  

 

 



Groep 8 

Groep 8 b heeft de afgelopen weken gewerkt aan het thema 'menselijk 

lichaam'. De leerlingen hadden veel vragen over het lichaam: 'werkt je 

lichaam overdag hetzelfde als 's nachts?' en 'hoe kan het dat je op je vader 

of moeder lijkt?'.  Vanuit de vragen van de leerlingen zijn zij zelf op 

onderzoek gegaan naar antwoorden. De leerlingen hebben veel geleerd 

over: DNA en genen, de spijsvertering, zintuigen, hersenen en het ontstaan 

van leven. Maar ook over orgaandonatie en hun mening hierover.  

 

Daarnaast heeft Luc Janssens (vader 

van Wies) als kinderarts vanuit Isala veel 

verteld over de functie van bloed en 

antwoord gegeven op de vraag hoe 

het kan dat snot groen is. De kinderen 

waren enorm enthousiast, Luc bedankt 

voor je enthousiaste verhaal  

 

 

Tijdens de presentaties hebben de leerlingen laten zien wat zij allemaal 

geleerd hebben. Een interessant en boeiend thema!  

 

 

 


