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30 augustus 

Juf Kim Wijnen jarig 

 

1 september 

Juf Natalie jarig 

 

3 september 

OR-vergadering  

 

11 september 

Juf Kim L. jarig 

SEO-gesprekken 

 

12 september 

Startviering 

 

13 september 

SEO-gesprekken 

 

17 september 

juf Linda jarig 

08.30u inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 

18 september 

Prinsjesdag 

 

19 september 

MR-vergadering 

 

21 september 

Groep 1 t/m 3 om 12.00u vrij! 

24 september 

Juf Eveline jarig 

 

25 september 

Schoolreis 

 

27 september 

Nieuwsbrief 

 

1 oktober 

PO/VO avond 

 

2 oktober 

PO/VO avond 

GMR-vergadering 

 

3 oktober 

Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart. Maandagochtend 
kwamen bijna 400 blije, uitgeruste kinderen de school binnen. De 
eerste dag werd er al gedanst door alle 
kinderen verzorgd door Tim Koldenhof. 
 
Deze week stond helemaal in het teken van 
kennismaken met elkaar. De gouden weken 
van de Kanjertraining. In alle groepen 
worden er deze en komende week spelletjes 
gedaan, samen gesproken en samen gedeeld 
om elkaar goed te leren kennen en er een 
fijn jaar van te maken. 
 
Wij hebben er zin in! 
 
Namens team Hertog van Gelre 
Eveline Berns 
 
 
Startviering 
 
De startviering van dit schooljaar is op woensdag 12 september. Het 
thema is ‘Wat is geluk?’  Deze viering vindt plaats in de Julianakerk. 
 
Zoals u wellicht al weet, is het op deze locatie niet mogelijk om met 
alle leerlingen en hun ouders tegelijk aanwezig te zijn. 
Aangezien dit wel de wens is van ons team, zijn wij voor de 
komende vieringen een andere locatie aan het zoeken. Wij houden u 
hiervan op de hoogte. 
 
De startviering van 12 september zal dus alleen voor leerlingen en 
leerkrachten zijn. De leerlingen worden die ochtend in de klas door 
de leerkracht ontvangen. Samen lopen ze rond 08.30u richting de 
Julianakerk. 
 
Hartelijke groet, 
Commissie startviering 
Juf Kim L. en juf Jantine 
 

Babynieuws 
 
Op 6 augustus is het kindje van juf Liselotte geboren! Alles is goed 
gegaan. Liselotte en Paul genieten van hun zoontje Jurre en Ella en 
Hugo zijn heel blij met hun lieve broertje. 
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Gymrooster 
 
Dit schooljaar zullen de gymtijden van de groepen 3 t/m 8 er 
anders uitzien dan de voorgaande schooljaren. De leerlingen zullen 
in plaats van iedere week twee keer 40 minuten, nu één keer per 
week 80 minuten gaan gymmen. 
De ervaring van voorgaande jaren was dat het lopen naar de 
gymzaal, het omkleden, het opbouwen en het afbouwen zoveel tijd 
in beslag nam dat er onvoldoende effectieve gymtijd overbleef. 
 
Door één keer per week 80  minuten in te plannen, zullen de 
kinderen langer de tijd hebben om daadwerkelijk te gymmen. Dit 
schooljaar zullen er twee groepen tegelijkertijd gymmen (groep 
3/4, 5/6 en 7/8). Er zal gebruik worden gemaakt van twee 
gymzalen. De ene zaal wordt gebruikt voor toestelactiviteiten en de 
andere zaal voor spelactiviteiten. 
De leerkrachten in de gymzaal spreken samen af hoe de verdeling 
van de groepen zal zijn gedurende de gymles.  

Op vast momenten spelen de kinderen onder begeleiding ook 
buiten. 
Mocht u hier nog vragen over hebben, dan kunt u terecht bij de 
leerkracht van uw kind. 

 
Groente– en fruitdagen (Gruitdagen) 
 
De afgelopen 2 schooljaren hebben alle kinderen op de Hertog 3 
dagen per week groente/fruit aangeboden gekregen.  
Dit gezonde tussendoortje willen we dit jaar voortzetten. Vandaar 
dat we de woensdag, donderdag en vrijdag als gruitdagen hebben 
ingesteld.  
Dit houdt in dat de kinderen als tussendoortje ‘s ochtends een stuk 
groente en/of fruit meenemen. 
Koekjes zijn dan niet toegestaan. 
 
 
Inloopspreekuur CJG 
 
Op maandag 17 september is het inloopspreekuur van het CJG van 
08.30—09.30u uur. De jeugdverpleegkundige is dan op school en u 
kunt bij haar terecht met vragen over uw kind betreffende de 
ontwikkeling. 
 
 
Interne begeleiders 
 
De dagelijkse ondersteuning van de leerkracht bij het uitvoeren van 
onderwijs op maat in de klas wordt vormgegeven door de intern 
begeleiders. Zij zijn ook de schakel tussen de leerkracht en 
eventuele extra ondersteuning. 
 
Eline Bevers en Joke Rijpstra zijn samen verantwoordelijk voor alle 
groepen. Naast een aantal gezamenlijke taken, coördineert Eline de 
zorgstructuur in algemene zin. Joke heeft als hoofdtaken: het 
begeleiden van collega’s en het begeleiden van leerlingen in het 
kader van Passend Onderwijs. 
 
Mocht u als ouder vragen hebben ten aanzien van zorg en 
begeleiding, dan kunt u daarvoor altijd terecht bij de intern 
begeleider die op die dag aanwezig is. 
 
Werkdagen van Eline: maandag, dinsdag, woensdag 
Werkdagen van Joke: dinsdag, donderdag en 1 x 2 weken op de 
woensdag. 
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Parkeren school 

 

Zoals u wellicht in de Stentor van gisteren heeft gelezen, is de 

gemeente voornemens in de Morellenlaan een stilstaanverbod 

(langs zuidzijde ter hoogte van de school) en een parkeerverbod 

(noordzijde) in te stellen. Dit naar aanleiding van de gevaarlijke 

verkeerssituaties die ontstaan voor de kinderen bij het parkeren en 

keren in de Morellenlaan. 

 

Ouders kunnen parkeren op het parkeerterrein naast de school of 

gebruik maken van de kiss & ride strook op het parkeerterrein. 

Het meest veilig is om de auto te parkeren op het terrein van de 

Julianakerk dat de Hertog hiervoor gehuurd heeft. 

Vanaf deze parkeerplaats kunt u via een paadje (langs de 

Welgelegenhal) naar school lopen. 

 

Welkom  

Groep 1-2a    Groep 3b 

Naomy Beker    Eline Bouwers  

Groep 1-2b    Lisa de Vries 

Lukas Scheepstra   Groep 4b 

Femke Westerink   Ties Venekamp 

Groep 1-2c    Groep 5a 

Hannah Geers    Joey van der Vorst 

Jesse van den Hoek      Groep 5b 

Luuk Hoekman    Julius Keuls 

Nick Houwer    Delilah Venekamp 

Keira Ponstijn    Groep 7b 

Dewi Stindt    Jordy van Laar 

Groep 1-2d    Anthonetje Venekamp 

Selina Benner 

Jula van Goor 

Cali Munoz  

Imara Sapulette 

Feline Schoolderman 

Lola Slijkhuis 

Jasmijn Tempelman 

Nieuwe wet AVG 
 
Op verschillende manieren informeren we nieuwe en huidige ouders 
over het onderwijs op onze school. Dit doen we o.a. door middel 
van het maken van foto’s en video’s. Deze opnames worden 
gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens 
activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op 
deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn. We gaan zorgvuldig 
om met foto’s en video’s.  
 
Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen. Zonder 
uw toestemming publiceren wij geen beeldmateriaal van uw kind. 
Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of 
in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat ouders 
zelf foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. Wij hebben daar geen 
invloed op, maar we willen ouders vragen om terughoudend te zijn 
bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet. U mag altijd 
terugkomen op de door u gegeven toestemming.  
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Nieuwe wet AVG (vervolg) 

 

Om uw toestemming te vragen voor gebruik van beeldmateriaal 

geven wij de ouders van de groepen 1 t/m 6 een formulier mee bij 

de SEO-gesprekken. 

De leerlingen van de groepen 7 en 8 krijgen het formulier zelf mee 

naar huis. 

Wilt u het toestemmingsformulier daarna zo snel mogelijk, ingevuld 

en ondertekend inleveren bij de leerkracht van uw kind(eren). 

MAM’s 

 

Hopelijk heeft iedereen een fijne (zomer)vakantie gehad! 

Graag willen wij de nieuwe kinderen van de BSO en de 

Peuterkamer welkom heten en veel plezier toewensen!  

Inmiddels gaat iedereen weer naar school toe en blikken we nog 

even terug op de zomervakantie.   

Bij MAM’s Kinderopvang hebben we veel leuke activiteiten gedaan 

en uitstapjes gemaakt. Ons thema was ‘ter land, ter zee en in de 

lucht’’. We hebben vooral veel met water gespeeld in verband met 

het warme weer. Ook hebben we een bezoekje gebracht aan 

Speelpool De Scheg.  

 

 

 

 

 

 

We zijn naar Teuge geweest om te kijken naar de parachutisten, de 

vliegtuigjes en we mochten zelfs in een vliegtuigje zitten!  

Er werd gekookt en bijvoorbeeld een broodje ‘kapitein Iglo’ 

gemaakt (een broodje met een visstick). Ook hebben we gevliegerd 

en zijn we naar het blote voetenpad geweest. Kortom, we hebben 

het fijn gehad bij MAM’s!  

 

Oproep voor OC peuters en BSO ouders 

Voor MAM’s Hertog van Gelre willen we graag een Oudercommissie. 

Wilt u graag meedenken bij de opvang van uw kind(eren) voor de 

Peuterkamer en de BSO en bent u bereid om daar enkele avonden 

in het jaar daaraan te besteden? Geef het dan bij ons aan! Voor 

meer informatie kunt u kijken op https://

www.mamskinderopvang.nl/hertog-van-gelre/oc-hertog-van-gelre/ 

Daarnaast wensen wij iedereen een fijn en mooi schooljaar toe!  
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