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Via deze weg sturen we u onze GSV-nieuwsbrief, waarin we u op de hoogte willen stellen van
de ontwikkelingen in de afgelopen 2 maanden. Een periode van feestelijkheden, maar ook een
tijd die door alle bijzondere activiteiten erg snel voorbij vliegt. We hebben enkele hoogtepunten en ontwikkelingen hieronder voor u op een rij gezet. Deze nieuwsbrief kunt u ook weer
terugvinden op onze website, zodat ook externe belangstellenden en nieuwe ouders geïnformeerd kunnen worden over de GSV.

Ton Wiegman, directeur

GSV viert Kerst in Martiniplaza
Dinsdag 17 december waren ouders en leerlingen (en hun familie, vrienden, buren) van
de GSV uitgenodigd om samen Kerst te vieren
in Martiniplaza. Tijdens twee voorstellingen
heeft iedereen geweldig genoten van de
kerstmuscial “Charlie and the chocolate factory”. Uitgevoerd door de medewerkers van
de GSV voor hun leerlingen en ouders en dat
in een echt theater. Een feest om naar te kij-

ken en voor de leerlingen om hun meester of
juf terug te zien in een geweldig zingend koor,
te zien dansen in een tutu of te zien acteren
uitgedost als oempa- loempa, Mr. Wonka,
Charlie of oma, opa, verteller enz…. We weten zeker dat iedereen heeft genoten van
deze fantastische optredens, waarbij de kwaliteit van het acteren, zang en dans bij iedereen een grote aangename verrassing was.

Voedselbankactie

Vorige week kwam de Voedselbank naar de
GSV om alle verzamelde spullen en waren op
te halen die door de leerlingen en ouders in
november waren verzameld. Hun vrachtauto
was maar nauwelijks groot genoeg om alles
te kunnen vervoeren. Een geweldig resultaat
waarvoor wij, namens de Voedselbank, een
ieder en natuurlijk vooral onze leerlingen,
willen bedanken. De groepen die de meeste
spullen hadden verzameld per leerling heb-

ben we getrakteerd voor hun inzet. Bij de
Voedselbank waren ze onder de indruk van
het initiatief en ze zullen hiermee veel mensen extra kunnen helpen in de voor velen
feestelijke maand december.

Sinterklaas in een postpakket
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Voor alle leerlingen het hoogtepunt van het
jaar. Vol verwachting stonden op 5 december de leerlingen te wachten op de komst
van Sinterklaas en de Pieten. Nadat ze warm
waren gedanst en vol enthousiasme hadden
gezongen, kwam er helaas alleen maar een
groot aantal Pieten opdraven. Een beetje
paniek, want waar was de Sint…, maar ondertussen werd een groot postpakket be-
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zorgd en tot grote opluchting en verrassing
konden we Sint bevrijden uit zijn benarde
positie. Een mooi begin van een feestelijke
dag, waar onze leerlingen al weer heel lang
naar hadden uitgekeken.
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ALV 27 november 2019

Tijdens de ALV van 27 november 2019 heeft het bestuur,
naast enkele huishoudelijke en financiële agendapunten, ook
het bestuur weer kunnen aanvullen door het benoemen van
nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de GSV houdt toezicht op de uitvoering van het beleid en als bevoegd gezag
eindverantwoordelijk voor de GSV als onderwijsorganisatie.
Om die reden een belangrijk orgaan, waar we voldoende en
betrokken leden voor nodig hebben. Er zijn die avond twee
bestuursleden benoemd en de nieuwe voorzitter is gekozen.
Het gaat om:
Mevr. Laurieke Zijp, algemeen bestuurslid
Dhr. Jan Egberts Eleveld, algemeen bestuurslid
Mevr. Marieke Sibon is tot voorzitter gekozen van het bestuur.

Mevr. Gerry Buitinck was de afgelopen maanden voorzitter
a.i. en zij blijft als bestuurslid ook de functie van vicevoorzitter op zich nemen. Hiermee is het bestuur voorlopig
weer op volle sterkte.
De overige bestuursleden zijn:
Dhr. Jan Kamps, penningmeester
Dhr. Stefan Kunst, algemeen bestuurslid
Dhr. Marco Stam, algemeen bestuurslid

Onderwijs “Media is (g)een spelletje”
Eind november hadden we dhr. Ivo Wouters uitgenodigd om
ouders, tijdens onze ALV, te informeren over het thema
“Media zijn (g) een spelletje”, waarbij hij is ingegaan op de
veilige en onveilige kanten van het gebruik van media door
leerlingen en natuurlijk de volwassenen. Dhr. Ivo Wouters
wist er een boeiende en interactieve gebeurtenis van te maken en de aanwezigen hebben zijn bijdrage zeer gewaardeerd. Het thema voor deze avond was mede op verzoek van

enkele ouders geïnitieerd. In januari 2020 zal dhr. Ivo Wouters ook als gastdocent voor de leerlingen van de hoogste
groepen van alle afdelingen naar de GSV komen en later in
het voorjaar nog een keer voor alle teamleden. Het onderwerp is voor alle betrokkenen van belang om in te kunnen
spelen op de goede en vervelende kanten van onze digitale
communicatielijnen.

110 jaar GSV
Na de start van ons jubileumjaar in Martiniplaza, met de
musical “Charlie and the chocolate factory”, zullen we in
2020 met de leerlingen in juni ons jubileum “110 jaar
GSV” gaan vieren. Een volgende mijlpaal voor de GSV, die
met zijn uniek onderwijsaanbod een belangrijke plek inneemt in het onderwijsveld in Groningen. Zoals ouders
ooit in 1910 het initiatief namen om een eigen
“Groningsche Schoolvereeniging” op te richten om zelf
invloed te hebben en krijgen op goed onderwijs voor hun
kinderen, komen ook nu onze ouders nog jaarlijks bij elkaar om over de invulling van het onderwijs met elkaar te
spreken. In 2020 heeft de GSV met het aanbod van internationaal onderwijs (100% Engelstalig), tweetalig onderwijs (30% Engels) en onderwijs voor hoogbegaafden nog
steeds een bijzondere plek tussen alle reguliere scholen.
Door het inzetten van programma’s als het International

Primary Curriculum (internationale en tweetalige afdeling) en Deep Level Learning (afdeling hoogbegaafden)
wordt uitdagend en toekomstbestendig aanbod gegeven.
De vraag naar het onderwijs zoals de GSV dat aanbiedt is
nog steeds groot en we zullen ook de komende jaren dat
onderwijs blijven innoveren en ontwikkelen en ervoor
zorgen dat onze leerlingen goed worden voorbereid op
hun toekomst in een internationaliserende wereld.
In juni 2020 zullen we dat met onze leerlingen gaan vieren, momenteel wordt er gewerkt aan een feestelijk programma.

Namens bestuur en team GSV wensen we u fijne feestdagen en een gezond en goed 2020
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Binnenkort/ agenda
De komende periode t/m februari 2020 kenmerkt zich altijd als een tijd waarin in alle rust kan worden gewerkt aan
het onderwijsprogramma. We zullen in die periode ook een toetsronde hebben en de rapporten zullen worden gemaakt voor de leerlingen en hun ouders. En niet onbelangrijk, in de week van 19 januari 2020 zal de eerste groep
medewerkers een studiereis maken naar Engeland en zij zullen in Carlisle hun programma afwerken. In kader van de
Erasmus+ beurs zullen in 2020 en 2021 veel leerkrachten de studiereis kunnen maken.

6 januari 2020

Eerste schooldag na de kerstvakantie

7 januari 2020

Groep 5A gaat naar het Groninger museum

16 januari 2020

Groep 5B gaat naar het Groninger museum

23 januari 2020

Muziekavond
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