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2 november 

Koffiemoment ouders 08.30u 

 

7 november 

Juf Sharon Dijkhof jarig 

Doemiddag VO gr. 8 

MR-vergadering  

 

10 november 

Juf Eva jarig 

 

13 november 

Oudergesprekken 

 

14 november 

Juf Lies jarig 

Doemiddag VO gr. 8 

OR-vergadering 

 

 

 

 

 

 

15 november 

Oudergesprekken 

 

20 november 

Inloopspreekuur Jeugd-

verpleegkundige 08.30u 

GMR-vergadering 

 

21 november 

Doemiddag  VO gr. 8 

 

23 november 

Alle lln. vrij i.v.m. studiedag 

 

28 november 

Doemiddag VO gr. 8 

29 november 

ASK gr. 5 t/m 8 

Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

De afgelopen weken is er veel aandacht geweest voor boeken en 
lekker lezen op de Hertog van Gelreschool. Het hoogtepunt was het 
voorlezen van de bovenbouw aan de onderbouw. Ontzettend leuk 
om te zien hoe goed onze kinderen elkaar kunnen boeien. 
 
Na de herfstvakantie wordt er, in het kader van eigenaarschap, 
gestart met een leerlingenraad. De groepen 5 t/m 8 leveren 
allemaal een leerling voor deze raad. Verderop kunt u lezen wat de 
leerlingenraad allemaal gaat doen. 
 
Vorige week dinsdag was er een goed bezochte workshopavond op 
school. Op deze avond hebben we ook ludiek aandacht besteed aan 
de MR. Een aantal ouders waren erg enthousiast. Heeft u 6 
namiddagen per jaar de tijd om mee te denken met onze MR, meldt 
u zich dan bij een van de leden. (juf Kim Leendertse, Eva, Irma of 
Eugenie—of u kunt mail naar mr.hvang@gmail.com 

  Denkt u graag bovenschools mee? 
           Meedenken@MR 
 
Volgende week is het tijd om even lekker te ontspannen. Namens 
het team wens ik u een heerlijke herfstvakantie! 
 
Eveline Berns 
 
Inloopspreekuur 
 
Op dinsdag 20 november is de jeugdverpleegkundige weer bij ons 
op school. Ouders kunnen bij haar terecht met vragen omtrent de 
ontwikkeling van hun kind. 
Omdat de ruimte in school meestal bezet zijn, kunt u de verpleeg- 
kundige vaak vinden in het lokaal van de BSO (bij de groepen 6). 
 
 
Babynieuws 
 
Op dinsdag 2 oktober is het zoontje van juf Daisy en Bart geboren. 
Met Mika gaat het heel goed en Luca is heel trots op zijn kleine 
broertje. 

 

 
 
 
  

 

 

  

 
 
 

Wilt u meedenken 

over ontwikkelin-

gen op school? 

 

Initiatief@MR 

Bent u goed met 

financiën? 

 

Begrotingen@MR 

Heeft u een  

helicopterview? 

Kritisch  

meedenken@MR 

 

Bent u betrokken? 

Betrokkenheid@MR 

http://www.hertogvgelre.nl/
http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

 

ziektemeldingen@ 

hertogvgelre.nl 

 

 

 

 

Kinderen op tijd 
 
We merken dat er steeds vaker kinderen te laat binnenkomen. Het 
stoort de groep en voor uw kind is het ook niet fijn te laat binnen te 
komen. Wij willen echt om 08.30u kunnen starten met de lessen. 
De deuren zijn al om 08.20u open.  
Dank u wel voor uw medewerking! 

 
Leerlingenraad 
 
Op 6 november is de eerste vergadering van de leerlingenraad op 
de Hertog van Gelre. 1 kind uit de groepen 5 t/m 8 vertegen-
woordigt de eigen groep. Groep 8 zorgt ervoor dat zij de items die 
spelen bij de onderbouw van groep 1 t/m 4 meenemen. 
De vergadering zal worden geleid door juf Eveline en duurt 3 
kwartier. 
De eerste vergadering zal in het teken staan van elkaar voorstellen 
en aangeven wat de leerlingenraad gaat doen. 
 
Waarom de leerlingenraad? 

 De leerlingen hebben een eigen stem binnen de school-
organisatie 

 Ze maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen 

 De leerlingen leren rekening te houden met elkaar en met de 
ander 

 De leerlingen ondervinden wat realistisch en haalbaar is 

 Betrokkenheid bevorderen met de school 

 Kwaliteit van de schoolorganisatie bevorderen 

In de volgende nieuwsbrief zullen de leerlingen van de raad zich 
aan u voorstellen en aangeven waar zij voor staan. 

 
Onderbouw 
 
De komende periode gaat de onderbouw werken met het thema 
‘restaurant’. Wij zouden graag op bezoek gaan bij een écht 
restaurant. Welke ouder kan ons hierbij helpen?  
Ook zijn wij op zoek naar materiaal om onze keuken/restaurant/ 
winkel in te richten. Heeft u thuis nog wat staan wat we kunnen 
gebruiken of lenen? U kunt dit bij de leerkrachten van groep 1/2 
brengen (voorzien van naam). Alvast bedankt! 

 
Kinderboekenweek 
 
De kinderboekenweek is alweer voorbij. De opening werd vrolijk 
‘gevierd’ met muziek op het plein en dans van de kinderen. 

 
De kinderboeken week liep tot 12 oktober en als afsluiting hebben 
we die dag met de hele school groepsdoorbroken gelezen. Alle 
kinderen genoten met volle teugen van de mooie verhalen die de 
kinderen van groep 5 t/m 8 hebben voorgelezen. 
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Oudertevredenheidsonderzoek 
 
Vanuit onze stichting heeft onderzoeksburo DUO de opdracht 
gekregen een ouderenquête uit te zetten onder de ouders van de 
katholieke basisscholen in Apeldoorn. 
Deze enquête wordt vanaf 1 november naar u gemaild.  

In de bijlage vindt u een aankondigingsbrief hierover met de nodige 
informatie. 
 
 
Oudergesprekken 
 
De oudergesprekken die gepland staan op dinsdag 13 en donderdag 
15 november zijn voor de groepen 1 t/m 6 facultatief. 
Dit betekent dat als de leerkracht graag met u in gesprek wil, u een 
uitnodiging van hen krijgt. Zo niet, dan is een gesprek voor nu niet 
nodig.  
Voor de groepen 7 en 8 zijn de gesprekken verplicht en ontvangt u 
hiervoor een uitnodiging van de leerkracht. 
 
Welkom 
 
Groep 1-2a 
Nova Giesbertsen 
Aart van Zetten 
Gigi Ploeger 
 
Groep 1-2D 
Liam Hartgers 
 
 
AVG 
 
Wij hebben al veel toestemmingsformulieren binnen van ouders 
over gebruik beeldmateriaal. Maar nog niet alle ouders hebben het 
formulier ingeleverd. Wilt u hier nog even aan denken? 
 
 
Namens de OR 
 
Juf voor een dag. 
Wat was het gezellig! Wat was het spannend! Wat was het 
geweldig! 
‘s Morgens op school begon het al. Allemaal gespannengezichtjes 
bij de kleuters. In de bus bij het uitzwaaien van alle papa’s, 
mama’s, opa’s en oma’s was het helemaal spannen geworden. 
En ja hoor, daar hoorde ik het voor het eerst: ‘Juf?” Even om me 
heen kijkend (de juffen waren druk aan het tellen een stukje 
verderop). Ja, ze bedoelde toch echt mij. Een paar uur later 
verbaasde ik me er niet meer over. 
 
Ik kon niet meer tellen van hoeveel kinderen ik hun handjes heb 
vastgehouden, ze ergens bij heb geholpen en hoe vaak ik met ze 
van de glijbaan ben geweest: hop, regelrecht de ballenbak in. 
Alle spanning was van de gezichtjes verdwenen en grote lachen 
voor in de plaats gekomen. 
Het was heel mooi om mee te maken hoe al die kleuters hebben 
genoten. Een van de vele priviléges als je als ouder zijnde in de OR 
zit. Heb jij al aangegeven dat je ook mee komt doen? 
 
 
MAM’s  
 
In de bijlage vindt u een flyer van een inloopochtend van de 
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