
 
 

 

Agenda 
 

31 mei                                   Kinderkoor uit Oeganda  

  1 juni                                    Inloopochtend groep 4  

  2 juni                                    Inloopochtend groep 8 

  3 juni                                    Inloopochtend groep 5  

  3 juni    Vioollessen  

  6 juni                                    Inloopochtend groep 7  

 6  juni                                   Rondleiding voor toekomstige ouders 

6-8 juni                                   Avond4daagse 

  7 juni                                    Inloopochtend groep 6 

  8 juni                                   Kinderwijkplatform 

10 juni    Laatste vioollessen 

13 juni    Start Cito-toetsweek 

13 juni    Klusavond 

16 juni    Schoolreis voor groep 1 t/m 6 

21 juni    Muziekvoorstelling groep 6/7/8: 14.00 uur 

22 juni    Extra rondleiding voor toekomstige ouders 

24 juni    Papa-doe-dag voor groep 1/2  

 

 

Nieuws vanuit directie 

Eindtoets groep 8 

De week voor de vakantie hebben de kinderen van groep 8 de eindtoets gemaakt. 

Sinds vorig jaar kun je als school kiezen uit 3 verschillende eindtoetsen. Dit jaar 

hebben wij de verschillende toetsen bekeken en uiteindelijk gekozen voor de IEP 

Eindtoets. Deze toets sluit op veel gebieden beter aan bij de kinderen. Daarnaast 

kijkt deze toets veel breder naar de kwaliteiten van de kinderen. Natuurlijk zijn taal en 

rekenen belangrijke onderdelen van de toets, maar er wordt ook gekeken naar 

bijvoorbeeld de creativiteit en de leerling-kenmerken.   

 

 



 
 

Afgelopen week zijn de uitslagen bekend geworden en deze wil ik graag met jullie 

delen. De resultaten zijn heel goed. We zijn op alle vakken boven de landelijk 

gemiddelde uitgekomen! Ik ben trots op onze leerlingen en op hun juf Melanie.  

Maar vooral ben ik trots op hun inzet, ontwikkeling en talenten. Er zijn veel dingen die 

de kinderen uniek en geweldig maken en die niet getoetst kunnen worden en 

precies deze talenten zijn de belangrijkste.  

 

Vakantierooster voor schooljaar 2016-2017  

Onderstaand treffen jullie alvast een overzicht van de geplande vakantieweken 

voor het volgende schooljaar. Daarnaast komen er nog een aantal vrije dagen en 

middagen. Deze kunnen we nog niet definitief melden. De vakantieweken zijn 

echter definitief. Het ziet er iets anders uit dan de laatste jaren. Er is één week 

meivakantie, en één week Pinkstervakantie. Dit komt doordat het een erg lang 

schooljaar is, tot 21 juli. Noteer het alvast in uw agenda! 

 

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 april t/m 28 april 2017 

Hemelvaartvakantie 25 + 26 mei 2017 

Pinkstervakantie 5 juni t/m 9 juni 2017 

Zomervakantie 22 juli t/m 3 september 2017 

 

Personeel: Invallers  

Bij afwezigheid van een leerkracht neemt de directeur contact op met een 

invalpool. Voor deze inval-pool (Slim) worden invalleerkrachten zorgvuldig 

geselecteerd (V.O.G, diploma's e.d.). Het blijkt momenteel steeds lastiger voor Slim 

om aan de vraag van de scholen te kunnen voldoen. Tot nu toe is het ons vaak 

gelukt om het intern op te lossen als er geen invalleerkracht beschikbaar was maar 

het wordt het steeds moeilijker met de nieuwe CAO. Wij rekenen op uw begrip 

wanneer dit ondanks alle inspanningen een keer niet lukt. In dat geval kan het zijn 

dat een klas onderling verdeeld wordt, of dat we zelfs genoodzaakt zijn om u te 



 
 

vragen om uw zoon/of dochter op te komen halen. U begrijpt dat wij alles er aan 

zullen doen om dit laatste te voorkomen.  

Goede doel voor 2016: De kinderen uit Oeganda 

Dit jaar willen we de Oegandese kansarme kinderen ondersteunen. Na de zomer 

zullen we een actie (sponsorloop) organiseren  om extra geld voor hen in te zamelen 

A.s. dinsdag 31 mei hebben we de kans om 20 van deze Oegandese leerlingen te 

leren kennen. Het is bijna zover! Het kinderkoor uit Oeganda komt  bij ons naar de 

Geert Groteschool! De Oegandese kinderen hebben er veel zin in en wij verheugen 

ons ook op hun komst. Zij  zullen om 8.15 uur jullie en onze kinderen verwelkomen op 

schoolplein met trommels en Afrikaanse muziek. 

Om alvast geld voor hun te kunnen verzamelen zullen ze om 14.30 uur voor jullie 

optreden. Het schoolplein zal ook veranderen in een Afrikaanse markt. Zij zullen 

verschillende Afrikaanse spullen verkopen, denk aan trommels, Afrikaanse diertjes, 

vogels, armbandjes, kettingen en nog veel meer. 

 

Iedereen is welkom voor het slotoptreden:  ouders, buren, vrienden…  Dit optreden is 

altijd spectaculair en jullie zullen ervan genieten.      

   

Muziekvoorstelling 

Op dinsdag 21 juni om 14.00 uur is er een muziekvoorstelling van de kinderen uit 

groep 6,7 en 8. Ze gaan voor u zingen en spelen op het schoolplein. Ze hebben hard 

geoefend en zouden het leuk vinden wanneer u komt kijken! Inmiddels hebben we 

een eigen drum toestel en 7 key-boards kunnen aanschaffen. We hopen volgend 

jaar nog meer instrumenten te kunnen kopen. 

Nieuws van de MR 

 
Mijn naam is Tibor Elferink, vader van Mette uit groep 3 en 

Lonne uit groep 1. Mijn jongste zoon Nille is net 1 jaar 

geworden. 

Ik ben werkzaam als zelfstandig musicus, speel in verschillende 

bands en producties en werk op het Conservatorium in Zwolle 

als projectcoördinator. Voordat ik me volledig ging storten op 

muziek, heb ik nog gewerkt als jurist. Een erfenis uit de tijd dat 

je ouders nog riepen: “kies nou toch een écht vak!” Dat vak werd toen strafrecht, 

net als kunst en muziek een ook erg boeiend en creatief vak trouwens. 

Ik hou van heel veel verschillende soorten muziek: pop, blues, soul, salsa, klassieke 

muziek en vooral jazz! Jazz is meer dan alleen muziek. Het biedt geweldige 

mogelijkheden voor kinderen om te leren, te communiceren en een beroep te doen 

op hun creativiteit en verbeeldingskracht.  Iets dat ook terug komt bij andere 



 
 

creatieve vakken als theater, dans en beeldende 

kunst. De vaardigheden die kinderen leren op dit 

gebied kunnen ze heel goed gebruiken op allerlei 

andere ontwikkelingsgebieden. Picasso zei ooit: “All 

children are artists. The problem is how to remain an 

artist once he grows up”. We kunnen er op de Geert 

Grote School in ieder geval voor zorgen dat we dat 

probleem zo lang mogelijk uitstellen. De Geert Grote 

School is een school in ontwikkeling met veel potentie. Er is al het een en ander 

veranderd, maar er liggen ook kansen die we nog kunnen benutten. Ik wil de school 

graag helpen en meedenken hoe we een optimaal leer- en ontwikkelingsklimaat 

kunnen creëren voor de kinderen en de leerkrachten. Ik hoop daarvoor ook veel 

input te krijgen van de ouders. 

 

 

 

Mijn naam is Kirsten de Kok en ik ben de moeder van Lars, 

uit klas 1b, en de vriendin van Menno (de papa van Lars). Ik 

ben 41 jaar en oorspronkelijk afkomstig uit Brabant. Sinds 

2002 ben ik woonachtig in Zwolle, ik ben jurist en op dit 

moment werkzaam bij de Nederlandse Voedsel- en 

Warenautoriteit in Utrecht. 

 

Mijn motivatie om me aan te melden voor de 

Medezeggenschapsraad is dat ik het van groot belang 

vindt dat ouders een stem hebben in het beleid van de 

school en de fundamentele keuzes die worden gemaakt. 

Een groot deel van de jonge jaren van (onze) kinderen 

wordt bepaald door de schooltijd. Het is in mijn visie dan 

ook van groot belang dat ouders daar inspraak in hebben 

zodat het belang van de kinderen bij keuzes altijd een van 

de belangrijkste uitgangspunten vormen. Mochten jullie vragen of opmerkingen 

hebben, schroom dan niet, en spreek me aan zodat ik dit in kan brengen in het 

overleg met het bestuur. 

 

 

 

 

Ik ben Calijn Hylkema - van der Kolk. Ik ben 33 jaar en ben 

moeder van 2 kinderen Berber en Ids. De oudste is net in groep 

1a gestart. Ik ben werkzaam in het speciaal onderwijs als zorg 

coördinator en ik wil daarnaast graag een bijdrage leveren aan 

de school van mijn eigen kind. 

 

 



 
 

Noodoproep! 

Donderdag 16 juni vindt het traditionele schoolreisje naar het bos plaats voor groep 

1 t/m 6. Voor groep 1 t/m 4 zijn er inmiddels genoeg ouders. Heel fijn dat zoveel 

ouders zich weer inzetten! Bij groep 5/6 heeft zich echter maar 1 ouder gemeld.. We 

komen nog 15 ouders tekort voor het opzetten en 

begeleiden van een activiteit. Wanneer er niet 

voldoende ouders zijn, kunnen de kinderen van 

groep 5/6 dit jaar niet op schoolreisje! Opa’s, 

oma’s mogen eventueel ook mee om te helpen. 

Wellicht heeft er iemand nog een goed idee om 

tot een oplossing te komen? In de hal hangen de 

lijsten. Daar kunt u zich inschrijven. We gaan uit 

van een goede afloop, waardoor ook dit jaar alle 

kinderen van groep 1 t/m 6 weer mee kunnen! 

Nieuws uit groep 4a 

Afgelopen woensdag was het zover…het korfbal toernooi! Samen met groep 3 en 

groep 4b hadden we twee mooie, fanatieke teams. Na een heerlijke lunch bij de 

vader van Diede, werden de sporttenues aangetrokken en volgde de mentale 

voorbereiding. De stemming zat er goed in J  We hadden een steengoede yell om 

de teamspirit te versterken. Hij ging als volgt: “GGS, wij winnen, yes!”Ieder team 

speelde drie wedstrijden, er werd verloren, maar ook gewonnen. Qua inzet en 

sportiviteit zouden we in ieder geval zeker gewonnen hebben.  We hebben genoten 

met elkaar,  met de ouders, broers /zussen, opa’s en oma’s, juffen die ons kwamen 

aanmoedigen. Met speciale dank voor de papa van Diede (Andries) en de opa van 

Fee (oud korfballer), voor hun top coaching, bedankt!  

 

 

  


