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Nieuws van directie 
 

Algemeen 
De afgelopen weken heeft het team verschillende studiedagen gehad. Graag 

infomeren wij u hierover via de nieuwsbrief. 

Op vrijdag 21 september hebben we samen nagedacht onze visie en missie voor 

komende jaren en de activiteiten die we hier aan willen koppelen. Via verschillende 

werkvormen zijn we aan het einde van de dag gekomen tot een eenduidige visie. 

Deze visie willen we graag voorleggen aan de leerlingen en ouders met de vragen 

wat is zichtbaar en gaat al goed? Wat zijn nog verbeterpunten? 

Dit dan ook een opmaat naar het nieuwe schoolplan 2019-2013 die volgend jaar 

moet worden opgesteld. Wordt vervolgd! 

 

 

  

 9 oktober Rondleiding nieuwe ouders 9.00 uur – 10.00 uur. 

10 t/m 12 okt. Groep 7 naar Brugge 

15 oktober Juf Karin jarig 

17 oktober Tafeltennistoernooi groep 5 t/m 8 

22 t/m 26 okt. Herfstvakantie 

31 oktober Juf Eline jarig 

5 november Inloop groep 4 

6 november Inloop groep 5 

7 november Inloop groep 6 

8 november Inloop groep 7 , juf Yvonne jarig 

9 november Inloop groep 8 

11 november Sint Maarten, juf Hilde jarig 

  

  

 

 
 

2018 

2 



Juf Marloes op school 

Vandaag 5 oktober was juf Marloes met haar  gezin bij ons op school om de kinderen 

te trakteren op beschuit met muisjes. Mila werd trots getoond in de groepen en 

natuurlijk kon een foto met Mila en de 2 Mila’s bij ons op school niet ontbreken. Van 

harte, veel geluk en bovenal gezondheid gewenst voor Marloes, Remon en Mila. 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

IPC  

Maandag 24 september hebben we met het team een studiedag gehad 

over het International Primary Curriculum (IPC).   

IPC is een methode voor groep 1 t/m 8 waarin de zaak en creatieve 

vakgebieden verwerkt zijn. Voor het jonge kind heeft IPC Nederland het Early 

Years (EY)- programma ontwikkeld.  Onze kinderen komen continue in aanraking met 

informatie in verschillende vormen. Daarbij krijgen ze te maken met allerlei verschillen 

tussen mensen en tussen (sub)culturen. IPC biedt een combinatie tussen relevante 

kennis, vaardigheden en inzicht, waardoor kinderen beter leren omgaan met de 

complexiteit van de 21e eeuw. Met IPC werken leerlingen aan hun zelfvertrouwen en 

ontdekken ze volop hun eigen talenten. Het is daarbij onmisbaar dat kinderen ook 

begrip voor elkaar leren hebben. Ze leren zich verplaatsen in de belevingswereld van 

hun klasgenootjes en in die van andere mensen, dichtbij en ver weg. Leren over 

normen en waarden en waarde(n)vol leren is daarbij onmisbaar.  

We starten dit schooljaar met een pilot om te kijken of IPC bij onze school en manier 

van denken past. Hierover is vorige week ook verteld op de informatieavond in de 

groep van uw kind.  

In de week van 8 oktober starten alle groepen met het eerste thema.   

Groep 1/ 2 heeft het thema ‘speuren en verzamelen’  

Groep 3/ 4 ‘van top tot teen’  

Groep 5/ 6 ‘luchthavens en verbindingen’   

Groep 7/ 8 ‘voortrekkers van verandering’  

We zijn als team heel enthousiast om met IPC aan de slag te gaan. We zullen u 

middels de nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook zal IPC 

binnen de school steeds zichtbaarder worden. 

Alle Mila’s bij elkaar! 



Studiemiddag dinsdag 2 oktober 2018.   

Op deze middag hebben wij met het team op de Sint Bernardus in Ommen samen 

met andere scholen van Catent van een lezing mogen genieten van Dr. Zachary 

Walker uit Singapore over implementatie van ICT in ons onderwijs.  

Het was een boeiende middag waarin wij door Zachary werden 

meegenomen in de mogelijkheden van lesgeven binnen het onderwijs. 

Geen vorm van onderwijs achter de computer, maar juist door actief 

bezig zijn met elkaar binnen de groep.    

Aan de hand van de verschillende ontwikkel gebieden bood hij mogelijkheden om 

toe te passen in de klas en binnen school. Het werken van het brein en de 

voorwaarden die ertoe leiden voor een optimale werking van de hersenen. Zo werd 

er bijvoorbeeld het belang besproken van muziek, beweging in de klas als onderdeel 

van het lesgeven. Daarnaast benadrukte hij ook hoe belangrijk het is om genoeg 

slaap te hebben, goede voeding te krijgen en voldoende te lezen. Als toehoorder 

hadden wij ook zelf geen tijd om af te dwalen door de verschillende interactieve 

oefeningen met elkaar. Voor ons als team was het een leerzame middag waarin wij 

binnen school zeker gebruik van gaan maken.  

MR 

Dinsdag 2 oktober is de MR samen met de directeur bijeen gekomen. 

De volgende punten zijn besproken: 

-Eerste indrukken Kristian  

-Communicatie    

-Begroting   

-Visie/missie studiedag 

De notulen van deze bijeenkomsten worden t.z.t op de site gezet. 

Nieuws uit groep 1/2 

“Speuren en verzamelen “         

Op vrijdag 5 oktober zijn de groepen 1/2  gestart met het thema Speuren en 

verzamelen” 

Een mini schoolreisje naar het Engelse Werk samen met ouders leverden ons al heel 

wat materiaal op om te starten met ons thema. De zon gaf ons bijna een zomers 

gevoel als start met de herfst. 

De komende periode zullen we het thema verder gaan uitwerken maar in elk geval 

was dit een mooie opening!! Met dank aan de ouders die ons hebben vervoerd!! 

   

 

 

 

 

 

 



Les met de robot 

In november zullen de robot lessen weer starten. De groepen 7 en 8 zullen in LOT's 

(leerling ontwikkelteams) lessen ontwikkelen voor de kleuters, daarbij wordt de robot 

ingezet. Het doel is vooral gericht op het constructief leren samenwerken. In LOT's 

hebben leerlingen allemaal hun eigen taak, naast het gezamenlijke doel 

(bijvoorbeeld voorzitter of notulist). De leerlingen gaan in hun LOT een les ontwikkelen 

voor de kleuters, ontworpen in het programmeerprogramma voor de robot. De 

leerlingen moeten nadenken over een juiste vraagstelling, lesdoel en rode draad in 

hun les. De leerlingen krijgen feedback van elkaar en gaan hun les optimaliseren 

om uiteindelijk de les echt te geven aan een groepje kleuters met de robot. De 

robot hierbij is dus enkel een middel. Enkele leerlingen van groep 4,5 of 6 sluiten 

hierbij ook aan, voor wat extra uitdaging in hun lesprogramma (in overleg 

met leerkracht en intern begeleider). 

Deze lessen worden gegeven op woensdag ochtend door Melanie 

Hogenkamp (leerkracht groep 8a). De komende maanden zal het compacten 

van de leerstof voor meer en hoogbegaafde leerlingen op het programma 

staan om dit verder toe te passen bij leerlingen die hiervoor in aanmerking komen. 

Melanie zal hierbij leerkrachten ondersteunen.  

SPAAR MEE VOOR EEN ROLSTOELBUS VOOR SVEN! 

 

Dit is Sven en Sven is geboren met open ruggetje en een 

waterhoofdje. Sven is daardoor vanaf de heupen 

verlamt en zit hij in een rolstoel. Nu begint hij te zwaar te 

worden om hem elke keer te tillen en hebben zijn ouders 

een actie opgezet zodat er een rolstoelbus kan komen 

en hij dus niet meer getild hoeft te worden naar en in de 

auto.  

De actie is om kroonkurken (bier dopjes, metalen frisdrank dopjes) te gaan sparen en 

deze te gaan inleveren. Om zo geld te verzamelen. De reden dat de ouders voor 

kroonkurken hebben gekozen is omdat zij geen geld willen gaan vragen aan mensen. 

En aangezien de meeste mensen de kroonkurken toch weggooien dachten zij dit te 

vragen om zo hen te helpen, maar ook het milieu.   

Inmiddels heb ik de Zwolse Horeca al zo ver gekregen dat een meerderheid met deze 

actie meedoet. Ik haal veel kroonkurken op, ik verzamel ze en zal alles in één keer 

afleveren bij het thuisadres van Sven in IJsselmuiden. Maar wat zou het geweldig zijn, 

dat wij als school op deze manier ook een bijdrage kunnen leveren. Een gemakkelijke 

bijdrage! Een bijdrage waaruit blijkt dat we sociaal betrokken zijn.  

Ik wil iedere ouder van de Geert Groteschool leerlingen vragen een bijdrage te 

leveren door de kroonkurken thuis te verzamelen en in te leveren in de grote daarvoor 

bestemde doos in de hal van de school.  Leerlingen kunnen daar op elk moment van 

de week kroonkurken in gooien. Ik hoop op vele bijdragen!  

DANK JULLIE WEL!  

Sigrid Huisman (moeder Pascalle, groep 8b)  

 


