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Begin zomervakantie t/m 25 aug.

Vakanties en vrije dagen 2019-2020
Herfstvakantie

21 - 10 - 19 t/m 25 - 10 - 19

Kerstvakantie

23 - 12 - 19 t/m 03 - 01 - 20

Voorjaarsvakantie

17 - 02 - 20 t/m 21 - 02 - 20

Goede vrijdag

10 - 04 - 20

Pasen

13 - 04 - 20

Meivakantie

27 - 04 - 20 t/m 08 - 05 - 20

Hemelvaart

21 - 05 - 20 t/m 22 - 05 - 20

Pinksteren

1 - 06 - 20

Zomervakantie

4 - 07 - 20 t/m 16 - 08 - 20

Studiedag

Vrijdag 4 oktober 2019

Vrije vrijdag

Vrijdag 20 december 2019

Studiedag

Maandag 6 januari 2020

Studiedag

Donderdag 9 april 2020

Studiedag

Maandag 22 juni 2020

Vrije vrijdag

Vrijdag 3 juli 2020
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Afscheid juf Thea
Ik heb 45 jaar in Berkhout gewerkt als kleuterjuf. Met veel plezier want werken met jonge kinderen is
wat ik altijd graag wilde.
Begonnen in 1974 als kleuterleidster in De Kleine Ridder, en later na de samenvoeging op OBS Geert
Holle, heb ik kinderen mogen helpen om een goede start te maken in het basisonderwijs. Kinderen
die nu ouders zijn en ouders die nu grootouders zijn. Ik ontmoet en spreek ze nog steeds.
Jonge kinderen zijn leergierig en creatief. Ik heb altijd geprobeerd om mijn passie voor kunst en
cultuur te verweven in mijn onderwijs.
Per 1 augustus van dit jaar stop ik als leerkracht op OBS Geert Holle. Met mijn vriend Peter ga ik nog
meer reizen en cultuur beleven. Wellicht komen we elkaar nog eens tegen. In september neem ik
feestelijk afscheid.
Ik hoop dat er vooral voor kleuters veel aandacht blijft op OBS Geert Holle. Tenslotte is een goede
start in groep 1 en 2 de basis voor een gelukkige en goede schooltijd.
Juf Thea
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Even voorstellen
Hallo allemaal,
Volgend jaar ben ik werkzaam op de Geert Holle, vandaar dat ik mij even
voorstel. Ik ben Kevin Stolp, 24 jaar en woon in Hoogwoud. Ik ben twee
jaar geleden afgestudeerd en ben erg blij om op jullie school dit vak te
mogen uitvoeren. Ik houd van reizen, muziek en speel gitaar. Dit jaar ben ik
werkzaam op de Langereisschool in Ursem. Daar heb ik een aantal collega’s
die ook op de Geert Holle werken ontmoet. Ik heb heel veel zin om op deze
school aan de slag te gaan. Schroom niet om een praatje te komen maken.
Ik kijk er naar uit om iedereen die betrokken is bij de school te leren
kennen.
Alvast een hele fijne vakantie gewenst en tot volgend jaar!

Schoolreisje groep 3 en 4
Dinsdag 28 mei gingen de groepen 3 en 4 met de bus naar De Bijenstal in Opperdoes.
Eerst kreeg iedereen een honingkoek met wat drinken, daarna gingen de twee groepen uiteen. De
ene groep ging luisteren en kijken naar/bij de imker. De andere groep ging kijken bij de “Bijrijder”.
Dat is een modelspoorbaan waarbij je allemaal prachtige treinen kunt zien rijden. Na de lunch gingen
we met de echte stoomtram naar Medemblik. Daar gingen we wandelen naar het Emmapark waar
we een uurtje gespeeld hebben in een prachtige speeltuin. Toen weer terug met de tram naar de
bijenstal waar de groepen gingen wisselen van activiteit, zoals in de ochtend.
Op het terrein van de Bijenstal is genoeg te doen, je kunt er heerlijk buitenspelen. De kinderen
hebben heel erg genoten van alles deze dag.We hadden gelukkig prachtig weer.
Op school hebben we nog een moment genomen om de heerlijke Opperdoezer honing te proeven en
daarnaast hebben alle kinderen een kaars gerold van bijenwas.
We hebben samen gereisd, gespeeld, gegeten en geleerd. Het was een geslaagd schoolreisje!
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Streetbeatsdag
Donderdag 4 juli wordt een STREETBEATSDAG. 's Morgens verzorgt
"Grote Broer kunsteducatie" voor elke groep een workshop. Denk aan
potten, pannen, jerrycans, tonnen.... Vanaf 13.00 uur zorgen de
kinderen van de school voor een knallend optreden op het plein.
U komt toch ook kijken? Iedereen is welkom om te kijken.
Het optreden duurt tot ongeveer 13.45 uur. Daarna staan er nog wat lekkere hapjes om het feestelijk
af te sluiten. Deze feestelijke dag wordt georganiseerd door de Ouderraad van onze school. Zij
kunnen voor deze dag nog wat hulp gebruiken, ook vindt u naast de lokalen een inschrijflijst voor het
maken voor een hapje.
Tot donderdag 4 juli 13.00 uur!

Eindmusical groep 8
Het eind van het schooljaar komt in zicht. Daarmee ook de eindmusical van groep
8. Zij zijn al druk aan het oefenen om op maandag 8 juli een spetterend optreden te
verzorgen. ‘s Morgens voor alle leerlingen van de Geert Holle en ‘s avonds voor hun
familie. “De beer is los!”De ontsnapping van een bruine beer zorgt voor commotie
in het bos.

Uitzwaaien groep 8
Op Woensdag 10 juli is het zover, groep 8 gaat ons verlaten. De allerlaatste keer
dat zij de school als leerling zullen verlaten. Vanaf 12:00 uur gaan wij al deze
leerlingen uitzwaaien op het plein.
Zwaait u mee??

Werkgroep verkeer
De werkgroep verkeer is op zoek naar ouders die deze groep willen
komen versterken. Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten of wilt
u zich hiervoor opgeven? Graag! Stuurt u dan een mail naar:
directie@geertholle.nl. Dan zorgen wij dat het bij de juiste
personen terecht komt.
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Schoolhandbal 5 juni
Na een succesvol toernooi in Hoorn speelden twee groep 8 teams op woensdag 5 juni op het Regio
kampioenschap in Waarland. De jongens waren succesvol en gingen door naar de halve finale. Daar
verloren zij helaas van de kampioenen. De meiden wisten de 7e plaats te bereiken. Beide teams
stonden te stralen en wisten zich goed te mannen tegen de teams met 'echte' handballers.
Gefeliciteerd!

Update van het team van de Kledingbeurs
Met uw hulp en onze inspanningen hebben we dit jaar in totaal al € 1681,30 verdiend voor de
school!
De opbrengst van de Jantje Beton collecte in maart was € 361,30, de in april gehouden
zomerkledingbeurs heeft € 480,- opgeleverd en de Bag2school actie heeft dit jaar al maar liefst 2400
kilo aan kleding etc. opgeleverd. De opbrengst daarvan is nu al € 840,- en we hebben de rest van het
jaar nog te gaan!
Onze dank aan u allen is groot, maar wij vragen u in te blijven leveren, want we
willen graag ons record van vorig jaar van 4950 kilo overtreffen en onze titel van
grootste Bag2school inbrenger wederom prolongeren, een derde jaar op rij zou
grandioos zijn!
We zamelen het hele jaar in, dus ook in de zomervakantie. Tijdens de vakantie kunt u inleveren op
2 adressen, t.w. Gouwkamp 5 of Bobeldijk 42.
De eerste voorbereidingen zijn al gestart voor de volgende beurs, zet u de datum alvast op de
kalender?
Najaars kinderkleding/speelgoedbeurs: vrijdag 4 oktober, 20.00 uur
Wij willen iedereen bedanken voor de steun, op naar meer dan 5000 kilo en wensen iedereen alvast
een fijne vakantie toe!
Groeten het Kledingbeurs team Geert Holle school
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Inspectiebezoek
Allure is onlangs bezocht door de onderwijsinspectie. Dit was in het kader van het vierjaarlijks
onderzoek en is uitgevoerd volgens de nieuwe methodiek van de onderwijsinspectie.
Groot verschil met de “oude” manier van onderzoek is dat het nu gericht is op het bestuur. Naar
aanleiding van een uitgebreid gesprek met het bestuur, wordt een aantal verificatie onderzoeken
op scholen uitgevoerd. Doel is om te bepalen of het beeld dat geschetst wordt door het bestuur
terug te zien is op de scholen. Ook hebben er gesprekken plaatsgevonden met directeuren, intern
begeleiders en leden van de RvT.
Op bestuursniveau (en bij de scholen) is gekeken naar de ‘Kwaliteitszorg en de ambitie’ (Alle
activiteiten en maatregelen waarmee de school de onderwijskwaliteit bewaakt en verbetert. De
verantwoording naar ouders hoort hier ook bij).
Bij het bestuur is daarnaast gekeken naar het ‘Financieel Beheer’ en op de scholen naar het
‘Onderwijsproces’ (hieronder vallen het lesaanbod, hoe de leerkrachten de ontwikkeling van de
kinderen volgt en de kwaliteit van het lesgeven).
De bevindingen worden verwerkt in 1 gezamenlijk rapport dat (na toevoeging van een bestuurs
reactie) gepubliceerd wordt op de website van de onderwijsinspectie.
Graag delen wij de hoofdbevindingen van de inspectie:
Wat gaat goed:
● de visie ‘wie het weet mag het zeggen’ is goed terug te zien in de manier van
samenwerken. Dit is gezien bij zowel leerkrachten, directeuren als bestuur.
● er is veel ruimte om te professionaliseren en de netwerken worden goed gewaardeerd
● het bestuur communiceert in het algemeen helder en duidelijk over haar beleid,
evaluaties, plannen en ontwikkelingen
● het bestuur heeft de leeropbrengsten van de scholen goed in beeld
● het financieel beheer is in orde
Wat kan beter:
● onderwijskundige doelen meer resultaatgericht formuleren
● ouderbetrokkenheid kan op een aantal scholen nog beter vorm gegeven worden
Wat moet beter:
● meer zicht op de precieze oorzaken van tegenvallende leerresultaten door middel van
scherpere analyses
● scholen dienen duidelijker te communiceren met de ouders over de leerresultaten die
worden behaald
De inspectie gaf in de mondelinge terugkoppeling ook terug dat zij op de scholen en bij de
verschillende gesprekken erg veel enthousiasme hebben ervaren over het werken bij Allure en de
koers die de komende vier jaar ingezet gaat worden.
Een rapport waar we tevreden over kunnen zijn, met genoeg aanbevelingen om onze
onderwijskwaliteit verder te ontwikkelen en waar nodig te verbeteren.

Volgende nieuwsbrief
Deze verschijnt op woensdag 10 juli 2019.
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