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Beste ouder(s)/verzorger(s) van de Hertog van Gelre school 
 
De kinderen gaan al vijf weken weer naar school, wat gaat de tijd 
snel! De afgelopen weken zijn we naast het leren op school bezig 
geweest met de zogenaamde ‘gouden weken’. De kinderen hebben 
veel kanjerspelletjes gedaan met als doel een fijne samenwerking in 
de klas. Ook was er een startviering met als thema ‘geluk’. De 
kinderen vertelden hoe zij geluk ervaren. Heerlijk om te horen hoe 
kinderen nog steeds genieten van dingen als samen eten met papa 
en mama en een keertje niet te hoeven afwassen. 
 
Afgelopen dinsdag was er een heel geslaagd uitje naar allerlei 
verschillende parken. Alle kinderen en leerkrachten hebben genoten. 
 
De komende week is er een interne audit op de Hertog van Gelre. 
Collega’s van andere scholen komen een kijkje nemen op de Hertog. 
Zij zullen klassen bezoeken, met medewerkers spreken en de IB-ers 
en ondergetekende zullen vertellen over de plannen van de school 
In de volgende nieuwsbrief zal ik u informeren over de conclusies en 
aanbevelingen van de auditoren. 
 
Dit schooljaar leggen we in het jaarplan o.a. het accent op de 
volgende zaken. 
- Vervolg van de Kanjertraining 
- Verdiepingsslag binnen het taal-/leesonderwijs n.a.v. de nieuwe  
  methoden 
- Geregeld groepsdoorbrekend werken en nog meer gebruik maken  
  van de kwaliteiten van leerkrachten en het feit dat er parallel- 
  groepen zijn. 
- Focus houden op de opbrengsten, zowel per groep als de school 
  als geheel. 
- Verder gaan met de vloeiende lijn van kleuters naar groep 3.  
 
 
Kleuters 
 
Bij de kleutergroepen zijn we goed begonnen dit schooljaar. De 
kinderen hebben een fijn plekje in de klas. 
Deze periode werken we aan het thema ‘ik en mijn vriendjes’. 
Het is fijn om te werken aan een goede sfeer in de klas waarbij de 
kinderen lekker met hun vriendjes kunnen spelen.  

 

 

 

 
De kinderen weten al goed wat de witte pet is en hoe ze zich 
gezellig kunnen gedragen. Echte kanjers al! 
 



  
 

 

  

 

 

 

 
Kleuters (vervolg) 

Op sommige dagen in het schooljaar zijn de kleuters om 12.00u 
vrij. 
Zou u op deze momenten als ouders achter het hek willen blijven 
wachten omdat de kinderen dan nog buiten spelen en er groepen 
zijn die dan nog les hebben. 

—————— 

Op maandagmiddag 15 oktober is er een spelletjesmiddag voor de 
groepen 1,2 en 3. Het is de bedoeling dat uw kind een spelletje 
van thuis meeneemt om samen met klasgenootjes te kunnen 
spelen 

 

Open dag 
 
Op woensdag 10 oktober is er op de basisscholen weer een open 
dag. Graag verwelkomen wij die dag potentiële ouders die een 
kijkje willen komen nemen. 
Leerlingen van groep 8 zullen weer enthousiaste rondleidingen 
geven en de directie en bouwcoördinatoren zijn aanwezig voor 
vragen. 

 
Dierendag 
 
Donderdag 4 oktober is het dierendag. De groepen 1, 2 en 3 mogen 
die dag hun favoriete knuffel meenemen! 
 
 
Kinderboekenweek 
 
Zoals u heeft kunnen lezen in de mail, willen wij de kinderboeken-
week gezamenlijk openen op donderdag 4 oktober. Deze opening 
vindt plaats op het schoolplein om 08.20u.Ouders zijn van harte 
welkom hierbij aanwezig te zijn. Wij willen u dan verzoeken achter 
de hekken te gaan staan om mee te genieten van de opening. 

Het thema van de boekenweek is ‘Kom erbij’ en staat in het teken 
van vriendschap. 
 
 
Ouderavond 
 
Op dinsdag 9 oktober staat een interactieve ouderavond gepland.  
Net zoals vorig schooljaar willen we ook nu weer een aantal 
workshops aanbieden waar u aan mee kunt doen. 
 
Voor de kleuterouders,  die daarvoor kiezen, houden we een 
informatieve ronde over het reilen en zeilen in de groepen 1/2. 

A.s. maandag krijgt u een brief per mail met informatie over de 
workshops waaraan u kunt deelnemen en hoe u zich kunt opgeven. 
Graag verwelkomen we u op 9 oktober. 
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Oproep 
 
In de groepen 2 en 3 zitten twee meisjes uit een Eritrees gezin. Zij 
wonen aan de Aristotelesstraat in Apeldoorn. 
Via deze weg doen we een oproep voor vervoer voor deze meisjes. 
Wie wil en kan één of meerdere malen in de week deze meisjes 
ophalen en/of wegbrengen van/naar school? 
 
Mocht u in de gelegenheid zijn en/of vragen hebben, dan kunt u 
terecht bij Eveline Berns (e.berns@veluwseonderwijsgroep.nl) of 
Eline Bevers (e.bevers@veluwseonderwijsgroep.nl). 

Kijkmoment 
 
Maandag 15 oktober staat het eerste kijkmoment gepland voor dit 
schooljaar. Ouders kunnen van 08.30—09.00u in de klas van hun 
kind een kijkje komen nemen terwijl ze bezig zijn. 

Om het voor de kinderen zo goed mogelijk te laten verlopen, 
hebben we een aantal afspraken gemaakt.  
- U kunt samen met uw kind werken aan opdrachten en materiaal/  
  werk bekijken.  
- Gelieve u aan het tijdstip te houden tot 09.00u. 
- Dit is niet het moment om over de vorderingen van uw kind te  
  praten. Een afspraak maken is altijd mogelijk.  
- Niet van ieder kind zal de ouder aanwezig zijn. We stellen het op  
  prijs als deze kinderen in alle rust verder kunnen werken.  
- Mocht iemand in plaats van u naar dit kijkmoment komen, brengt  
  u hem/haar dan op de hoogte van de afspraken.  

 
Ziek melden van uw kind 
 
Een oplettende ouder maakte ons erop attent dat het mailadres, 
om een kind ziek te melden, in de jaarkalender anders is dan in de 
nieuwsbrief. 
Echter zowel het mailadres ziektemeldingen@hertogvgelre.nl als 
hvgziektemeldingen@veluwseonderwijsgroep.nl zijn goed. 
 
Welkom  
 
Groep 1-2b 
Yasin Lahmar 
 
 
Buitenschoolse activiteiten 
 
Schaken 
De leerlingen die zich opgegeven hebben voor schaken zijn 
enthousiast gestart onder leiding van Karel van Delft. 
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Buitenschoolse activiteiten (vervolg) 
 
Yoga 
De naschoolse yogalessen zijn in september niet gestart vanwege 
te weinig aanmeldingen. Wilt u uw kind alsnog aanmelden? Stuur 
Sylvia een bericht vóór woensdag 17 oktober 
(info@letsdoyoga.nl). 
Met een minimum van 3 aanmeldingen starten de lessen op de 
volgende data:  
- voor gr. 1 t/m 4: wo. 31-10 t/m 12-12 (6 lessen voor € 42,—  
  waarbij er geen les is op 5 december) 
- voor gr. 5 t/m 8: do. 1-11 t/m 13-12 (7 lessen voor € 49,—). 
 
Van de Ouderraad 
 
De kop is er af; de eerste schoolweken zitten erop. Als ouderraad 
zijn we de afgelopen tijd vooral druk geweest met de organisatie 
van het schoolreisje en hopen we dat, wanneer deze nieuwsbrief 
verschijnt, de kinderen terugkijken op een geslaagde schoolreis-
dag.  
Veel tijd om achterom te kijken hebben we niet. We beginnen 
meteen al weer met de organisatie van alle feestdagen van de 
decembermaand. Omdat vele handen licht werk maken, kunnen we 
altijd extra mensen gebruiken in de OR. De ouders van de kinderen 
in groep 1 t/m 4 hebben daarom een brief gekregen met de vraag 
wie ons wil komen versterken.  
 
Gelukkig krijgen we altijd veel positieve geluiden terug over wat we 
organiseren, met name via de kinderen. Er zullen echter ook dingen 
anders kunnen. Omdat de beste stuurlui meestal aan wal staan, 
nodigen wij u dan ook van harte uit om bij ons aan boord te 
komen. 
 

Bericht vanuit de MR 
 
De MR heeft de eerste vergadering inmiddels gehad. In de MR 
hebben wij dit schooljaar 1 nieuwe ouder mogen verwelkomen. 
Maar…………….er is nog een plek voor een nieuwe ouder!! 
 
Wilt u in de MR meedenken over bijvoorbeeld ‘Passend onderwijs’, 
verkeersveiligheid rondom de school of het schoolplan, dan is de 
MR iets voor u! De MR-vergaderingen zijn openbaar, dus schuif 
gerust een keer bij een vergadering aan.  
Op de ouderavond van 9 oktober a.s. zijn de MR-leden aanwezig. 
Zij kunnen u te woord staan en eventuele vragen beantwoorden. 
Van de MR-vergadering worden verslagen gemaakt. Wilt u deze 
verslagen graag digitaal ontvangen, geeft u dit dan door. 
Wilt u een verslag van een vergadering inzien, dan kunt u dit doen 
in het kantoor bij Eveline Berns. 
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