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We stellen een ieder (ouders/verzorgers) via MijnSchool op de hoogte van allerlei activiteiten
en ontwikkelingen binnen onze school en binnen de vereniging GSV. Toch krijgen we met regelmaat van ouders/leden de vraag of het niet mogelijk is om periodiek een nieuwsbrief te
maken. Om die reden een nieuwsbrief GSV nieuwe stijl voor alle ouders en betrokkenen bij de
school. Dit is het eerste exemplaar. We willen in de nieuwsbrieven met u nog eens terug te
kijken naar een afgeronde periode van ongeveer 6 weken en vooruit kijken naar de komende
activiteiten en ontwikkelingen. De nieuwsbrieven zullen terug te vinden zijn op de website,
zodat ook externe belangstellenden en potentiele nieuwe ouders informatie krijgen over het
onderwijs op de GSV.

Ton Wiegman, directeur

KiVa
Vanaf begin september is de school gestart
met het KiVa-programma, een programma
voor sociaal emotionele ontwikkeling. Dat
hebben we met alle leerlingen van de TPO en
ID op 30 september gevierd en de HBafdeling op 17 oktober op de eigen locatie. In
alle groepen wordt hard gewerkt om het

programma KiVa een vaste plek te geven en
we verwachten dat het een waardevolle bijdrage gaat leveren aan het zorgen voor fijne
en veilige schoolomgeving voor onze leerlingen. Het eerste thema is voor de herfstvakantie afgerond en we zijn in deze periode
begonnen aan het tweede thema.

4-mijl
Een sportief hoogtepunt voor de GSV, één
van de vele, is zeker ook de 4-mijl van Groningen op 13 oktober 2019. In een rechte lijn
tussen Haren en Groningen hebben 63 leerlingen en een aantal leerkrachten/ouders
zich in het zweet gelopen om een mooie tijd

te realiseren. Enkele leerlingen waren vliegensvlug, de snelste 25 minuten en sommigen hebben met een enorm doorzettingsvermogen de streep gehaald. Mooi feest om te
zien hoe onze leerlingen jaarlijks weer vol
enthousiasme de prestatie hebben geleverd.

IPC/ International Primary Curriculum & DLL
We zijn voor het tweede jaar aan het werk
met het International Primary Curriculum
(IPC) in onze tweetalige afdeling. Een mooi en
toekomstgericht geïntegreerde aanpak van
de zaakvakken. Voor alle creatieve en zaakvakken worden er uitdagende doelen gesteld
en ook op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en burgerschap. Het IPC geeft de
mogelijkheid het onderwijs in een internationaal perspectief aan te bieden, leerlingen
leren verbanden te leggen, doen kennis op,
onderzoeken en leren zaken toe te passen.
Het bereidt onze leerlingen op een boeiende
manier voor op de vaardigheden die zij in de
toekomst nodig hebben.
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De zaakvakken lopen in elkaar over, ICT speelt
een grote rol en ze leren presenteren.
Na een jaar ervaring te hebben opgedaan zien
we dat leerlingen het boeiend vinden, ze enthousiast zijn en niet alleen kennis op doen,
maar hebben geleerd hoe ontwikkelingen
verband met elkaar houden. In de groepen
zien we hun resultaat terug op de leerwanden. Voor ouders organiseren we momenten
om in de groep kennis te maken met de thema’s die aan de orde zijn gesteld. In het eerste deel van dit jaar waren dat verschillende
thema’s. Begin november starten we een
nieuw thema. (fotowand)
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IPC & DLL –vervolg
Voor het team van de Internationale afdeling is IPC een curriculum dat al veel jaren tot volle tevredenheid in gebruik is.
Zij werken met de Engelstalige versie van IPC, maar werkwijze en aanpak kunnen wel goed op elkaar worden gesteld en
het internationaal karakter van de GSV wordt hiermee ook
verstevigd. In de afdeling voor de hoogbegaafden is bewust

gekozen voor een curriculum dat beter passend is voor de
hoogbegaafde leerlingen. Het programma Deep Level Learning is door de structuur, top-down, erg geschikt om leerlingen te prikkelen en uit te dagen om te blijven leren.

Plantsoenloop
Een ander sportief hoogtepunt heeft afgelopen weekend
plaatsgevonden. Op 2 november hebben maar liefst 170 leerlingen deelgenomen aan de Plantsoenloop. Op verschillende
afstanden hebben ze hun beste beentje voorgezet. Onze vak-

leerkrachten gymnastiek hebben veel leerlingen in de afgelopen weken getraind voor deze sportactiviteiten. Het sportprogramma van de GSV geeft leerlingen de mogelijkheid om aan
verschillende sporten deel te nemen.

Studiedagen
Dit schooljaar zijn er drie studiedagen gepland voor het team
van de GSV. Begin oktober hebben alle teamleden zich gericht
op lopende onderwijskundige ontwikkelingen. Voor de tweetalige afdeling was dat IPC, voor de internationale afdeling het
didactisch handelen en het stellen van doelen en de afdeling
voor hoogbegaafden hebben met Novilo gewerkt aan het ver-

beteren van vaardigheden voor en aanpak van het onderwijs
aan de hoogbegaafde leerling. Novilo heeft een begeleidingsprogramma voor het team opgezet waarbij ze het gehele jaar
worden begeleid en het onderwijs nog beter op elkaar wordt
afgestemd.

Deens orkest

De leerlingen van de GSV werden verrast door een concert groot aantal groepen. Het muziekonderwijs heeft op de GSV
van het Deens jeugdorkest. Het orkest was op bezoek in een belangrijke plek en met ons eigen orkest en koor wordt
Groningen en heeft in de aula een klein concert verzorgd ook veelvuldig opgetreden in en buiten de school.
voor een
Instroomgroepen
Jaarlijks starten we ongeveer drie instroomgroepen en in de ze al hun weg gevonden. Juf Aukje en juf Monique hebben ze
eerste week van oktober konden we de allerjongste leerlingen al aardig wegwijs gemaakt. In januari 2020 zal Instroomgroep
verwelkomen in Instroomgroep A. Misschien kwamen ze nog B beginnen.
een beetje schoorvoetend binnen, maar ondertussen hebben
Vereniging GSV

De GSV kent als organisatie de Stichting GSV (de school)
en de Vereniging GSV (leden/ouders). Het bestuur van de
GSV houdt de leden twee of drie keer per jaar tijdens de
ledenvergaderingen op de hoogte van ontwikkelingen en
plannen. In september heeft er een wisseling in het bestuur plaatsgevonden. Drie bestuursleden, dhr. Martijn
Vermeer, dhr. Arjo Tibben en dhr. Douglas Mensink, hebben afscheid genomen en zijn bedankt voor het vele
werk dat ze voor de GSV hebben gedaan. Mevr. Marieke
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Sibon (secretariaat) en dhr. Jan Kamps (penningmeester)
hebben het bestuur aangevuld en in september is het
bestuur gestart met het werven van nog twee bestuurders. In de ledenvergadering op 27 november zullen ze u
informeren over het resultaat. Samen met de zittende
bestuurders, mevr. Gerry Buitinck (voorzitter a.i.), dhr.
Marco Stam en dhr. Stefan Kunst worden de bestuurstaken weer met veel elan opgepakt.
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Taal van de maand : India
We zijn dit jaar gestart met India als de Taal van de Maand en
de kinderen hebben kennis kunnen maken met de Indiase
cultuur, talen, dans, en speciale gerechten. Wat was het een
geweldige project! Creatieve workshops, interessante presentaties – de kinderen en leerkrachten hebben geweldige erva-

ringen beleefd en veel geleerd! We willen het Indiase team
graag bedanken voor hun inzet en perfecte organisatie! We
stellen het bijzonder op prijs dat ze dit project tot zo’n succes
hebben gemaakt. Heel veel dank gaat naar Amee, Navneet en
alle anderen die hebben meegewerkt aan de activiteiten.

Binnenkort/ agenda
6 november

School gesloten i.v.m. de landelijke onderwijsstaking

27 november 20.00 uur

Algemene ledenvergadering en het thema “media zijn (g)een spelletje” door dhr.
Ivo Wouters. In het thema wordt gesproken over kinderen en veilig online zijn.

17 december

Kerstmusical (Charly and Chocolate factory) door team GSV voor alle leerlingen,
ouders en familie in Martiniplaza. Mis dit niet!

5 december

Bezoek van Sint en zijn roetveegpieten
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