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Nieuws van directie 
 

Algemeen 

Het schooljaar 2018/2019 is begonnen. We hopen dat iedereen een hele fijne 

zomervakantie heeft gehad en dat we een jaar krijgen waarin we veel van elkaar 

mogen leren. Zowel voor de leerlingen, de ouders als de leerkrachten.  

De afgelopen twee weken heb ik al met veel ouders kennis kunnen maken. De eerste 

indrukken zijn positief, er hangt een fijne sfeer en de betrokkenheid bij de school is 

groot. Dit was ook goed te zien tijdens mijn bezoek aan groep 8 tijdens het kamp 

waar veel ouders aanwezig waren. 

  

 19 september KiVa kick-off 

21 & 24 

september 
Studiedagen – kinderen vrij 

25 september Informatieavond groep 5 t/m 8 

26 september Informatieavond groep 1 t/m 4 

28 september Schoolfotograaf. ( voor nadere informatie, zie de mail) 

1 oktober Start Kinderboekenweek. 

Inloop groep 4 

Koffie nieuwe ouders 8.30 uur – 9.00 uur. 

2 oktober Inloop groep 5 

Studiemiddag , lln. 12.15 uur vrij. 

3 oktober Inloop groep 6 

4 oktober Inloop groep 7 

5 oktober Inloop groep 8 

9 oktober Rondleiding nieuwe ouders 9.00 uur – 10.00 uur. 

10 t/m 12 

oktober 

Groep 7 naar Brugge 

17 oktober Tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8 

  

 

 



Bij een nieuw schooljaar hoort ook een nieuwe schoolgids. Deze is als bijlage 

toegevoegd aan deze nieuwsbrief en tevens terug te vinden op onze website. 

Speciaal woord van dank aan Ilse Weijman voor de prachtige vormgeving. Ik wens u 

veel leesplezier en mochten er vragen of opmerkingen zijn,  loop dan even bij mij 

binnen. 

 

Op de site te vinden 

De  kalender voor dit schooljaar staat op de website. Hierin vindt u alle studiedagen, 

vakanties en bijzonderheden.   http://www.geertgroteschool.nl/agenda/  

 

 

 

 

Afspraken over het parkeren rondom de school     

 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 

waar het standbeeld staat 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, let op de gele 

streep. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.geertgroteschool.nl/agenda/


 

Gezinsviering. 

Uitnodiging voor de gezinsviering ‘Wie goed doet, goed ontmoet’ , op zondag 30 

september voor de gezinsviering.  

 

Locatie: Sint Jozefkerk in Zwolle Zuid. 

Laat je verrassen door mooie verhalen en ontvang tips over hoe je thuis, op school of 

waar je ook bent, dat vakantiegevoel weer terug kunt laten komen. 

 

Hartelijke groet en graag tot ziens,  

Namens de werkgroep gezinsvieringen, 

Maureen Munneke 

 

Wist u dat?   

We in Zwolle een speel-o-theek hebben? Een speel-o-theek heeft hetzelfde systeem 

als een bibliotheek, maar dan voor speelgoed. Bij ons kunt u speelgoed lenen. Wij 

beschikken over allerlei soorten speelgoed aan van  duplo, lego, playmobil, puzzels, 

spelletjes tot een groot assortiment aan buitenspeelgoed. Eigenlijk te veel om op te 

noemen. Kom gerust eens vrijblijvend bij ons kijken. Door speelgoed uit te lenen willen 

wij graag minima helpen, maar ook milieubewust zijn. Onze maatschappij wordt 

immers steeds meer een wegwerpmaatschappij. Door kinderen speelgoed te laten 

lenen en na vier weken terug te laten brengen, wordt speelgoed steeds hergebruikt. 

Daarnaast geeft het u de gelegenheid om te zien waar uw kind echt mee speelt en 

wat het niet leuk vindt.   

Speel-o-theek Leentjebuur is tweewekelijks open op vrijdagmiddag van 15.00 tot 17.00 

uur. Een lidmaatschap kost €12,50 per jaar en de uitleen kost €0,40 per uitleen of een 

all-in-abonnement voor €20,- per jaar. U kunt ons vinden in het gebouw van Speeltuin 

Assendorp, Geraniumstraat 1-1, 8013 TJ  Zwolle.  Of kijk op onze website: 

www.leentjebuur.webs.com.  

Kom gerust eens kijken op vrijdag 21-09-18, 5-10-18 en 19-10-18  

Even voorstellen… 

Beste ouders, 

Ik ben Silke Reinders en sta momenteel fulltime voor groep 6. Ik ben 24 jaar en woon in 

Meppel. In mijn vrije tijd sport ik graag en zoek ik de gezelligheid op bij mijn vrienden 

en familie. In het schooljaar 2016-2017 ben ik afgestudeerd aan de 

Katholieke Pabo in Zwolle. Sindsdien werk ik met veel plezier in het 

onderwijs en heb ik op meerdere scholen van Catent mogen 

werken. Ik ben erg blij met deze nieuwe uitdaging op de Geert 

Groteschool en ben vol enthousiasme begonnen aan dit 

schooljaar! 

Heeft u nog vragen, loop dan gerust even binnen.  

Groeten, Silke 
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