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3 december 

Juf Eline jarig 

 

5 december 

Viering Sinterklaas 

Groepen 1 t/m 3 om 12.00u 

vrij! 

 

6 december 

Speelgoeddag 

 

8 december 

Juf Stephanie jarig 

 

10 december 

OR-vergadering 

 

11 december 

Juf Irma jarig 

 

12 december 

Gevonden voorwerpen 

 

19 december 

Kerstviering op school 

 

20 december 

Kerstviering in de kerk 

Nieuwsbrief 

 

21 december 

Alle lln. om 12.00u vrij! 

 

22 t/m 6 januari 

Kerstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

En dan komt de decembermaand al weer in het zicht; een gezellige 

maand waarin ook op school de nodige Sint– en Kerstactiviteiten 

zijn geweest en nog komen. 

 

Het was weer leuk om te ontdekken wat de Pieten hadden 

gerommeld in de klassen met het schoen zetten en welke leuke 

cadeautjes in de schoenen te vinden waren. 

De groepen 1 t/m 4 hebben genoten van de voorstelling ‘Cato en de 

klungelpiet’ in Gigant. 

Vandaag zijn de groepen 5 t/m 8 naar de ASK in Orpheus geweest 

waar het spannende verhaal van ‘Arthur en het zwaard in de steen’ 

werd gespeeld en gezongen. 

En woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn Pieten 

natuurlijk ook naar de Hertog om een gezellig feest met de kinderen 

te vieren. 

Nu staat de Advent voor de deur en krijgt elke groep zijn eigen 

Adventskrans.  

De Kerstviering vindt plaats op 19 en 20 december (hierover meer 

elders in deze nieuwsbrief) 

Na deze gezellige maar drukke weken, is het dan tijd voor de 

Kerstvakantie. Even uitrusten en Kerst vieren in huiselijke kring om 

daarna weer fris het nieuwe jaar in te gaan. Namens het team wens 

ik u alvast hele goede feestdagen en een mooi nieuw jaar! 

 

Eveline Berns 

 

Kleuters 

 

De kleuters zijn helemaal in Sinterklaasstemming. Ze springen en 

zingen de hele dag. Afgelopen maandag zijn ze naar de voorstelling 

‘Cato en de klungelpiet’ geweest. Dat was erg leuk. Bij deze willen 

we de ouders en opa’s/oma’s bedanken voor het rijden – superfijn. 

 

We kijken nu vol spanning uit naar een gezellige dag op 5 

december! 

Op 6 december is het speelgoed dag. De kinderen mogen die dag 

speelgoed meenemen (bv iets wat ze van Sint hebben gekregen). 

 

 

Speelgoeddag 6 december 

 

Speelgoed dag geldt dit keer niet alleen voor de kleuters. Alle 

kinderen mogen deze dag speelgoed meenemen wat ze hebben 

gekregen op 5 december. 
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Gevonden voorwerpen 

 

De bak met gevonden voorwerpen puilt al weer aardig uit. Tijd om alles 

weer uit te stallen in de grote hal. Dit gaat gebeuren op woensdag 12 

december. De hele dag liggen de gevonden spulletjes klaar. Komt u 

ook even om te zien of er nog spullen van uw  

kind(eren) tussen liggen? 

Alles wat overblijft, gaat daarna weg. 

 

 

Juf Sharon Dijkhof 

 

Juf Sharon (groep 1-2c) gaat op 14 december genieten van haar 

welverdiende zwangerschapsverlof.  

Wij wensen haar een goede voorbereiding op de bevalling en een 

mooie kraamtijd toe. 

Kerst bij de Hertog 

 

Het duurt nog een paar weken, maar wij willen alvast vermelden dat 

onze Kerstviering op woensdagavond 19 december zal plaatsvinden.  

Op donderdag 20 december gaan de leerlingen onder schooltijd naar 

de kerk. 

 

Woensdag 19 december 

17.00—18.00u leerlingen eten in de klas 

18.00—19.00u gezamenlijk programma met ouders en kinderen 

   op het schoolplein 

Donderdag 20 december 

Kerkdienst in de Julianakerk voor alle leerlingen. 

Meer informatie over de Kerst volgt nog. 

Klinkers 

 

Dit jaar zijn wij gestart met een nieuwe methode voor schrijven. Goed 

schrijven kun je alleen met een juiste schrijfhouding. De methode 

‘Klinkers’ besteedt daarom veel aandacht aan motoriek, houding, 

schrijfbeweging en pengreep. Zo leren kinderen netjes en ontspannen 

schrijven. 

De lesmaterialen van Klinkers zijn afgestemd op de belevingswereld 

van kinderen. In vormgeving maar ook op inhoud. Op die manier 

blijven alle kinderen gemotiveerd. 

Spelen na schooltijd 

 

Het schoolplein van de Hertog is een openbare schoolplek voor 

kinderen tot en met 12 jaar. Wij vinden het prima wanneer de BSO 

kinderen van MAM’s hier samen spelen met andere kinderen. 

 

Er komen echter de laatste tijd veel incidentjes voor op het schoolplein, 

waarbij beide partijen betrokken zijn en elkaar aan het uitdagen zijn. 

Ook wordt er regelmatig gefietst op het schoolplein, waardoor de 

veiligheid van alle kinderen in het geding komt. 

 

Ons verzoek aan u is om met uw kinderen in gesprek te gaan, mochten 

zij regelmatig op het schoolplein aan het spelen zijn en om samen 

hierover afspraken te maken. Mocht er toch overlast zijn, dan zijn we 

genoodzaakt contact met u op te nemen.  

 

 

ziektemeldingen@ 

hertogvgelre.nl 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

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


 
 

 

 

 

 

Inspectie 

 

Dinsdag 13 november 2018 is onze school bezocht door de 

Inspectie van het onderwijs. De inspecteurs bezochten lessen, 

spraken met ouders, leerkrachten en leerlingen. Er is verdiepend 

onderzoek gedaan naar verschillende onderwijsaspecten. U moet 

hierbij denken aan: het onderwijsaanbod, het zicht op ontwikkeling 

van leerlingen, het didactisch handelen van onze leerkrachten, de 

veiligheid op onze school, het pedagogisch klimaat binnen de groep 

en de school, de kwaliteitszorg en de kwaliteitscultuur. Al deze 

aspecten zijn als voldoende beoordeeld. Verder hebben de 

inspecteurs goede lessen gezien. Ook zag de inspectie een school 

met een onderzoekende houding bij leraren en bij leerlingen.  
 

Een punt van zorg is geconstateerd op de eindopbrengsten. Dit 

willen we graag met u delen. De gemiddelde scores van de 

eindtoets in groep 8 lagen in de periode 2016-2018 net onder de 

gestelde grens. Dit aandachtspunt was al bekend en de 

aanbevelingen met betrekking tot deze eindopbrengsten zijn in 

kaart gebracht. Dit heeft geleid tot een aantal interventies die wij 

de afgelopen tijd al hebben ingezet. Er is extra ondersteuning voor 

kinderen die dat nodig hebben, nog meer samenwerking tussen 

leerkrachten van verschillende leerjaren en een betere uitwisseling 

met collega’s van andere scholen. Het inzetten van verbeteringen 

kost tijd, maar wij zien reeds effecten van deze interventies. 

Wij gaan uit van een passende eindtoetsscore.  

 

De inspectie en onze MR (die wij bij dit hele proces betrokken 

hebben) erkennen de positieve opbrengsten. Wij zien dit als een 

positieve ontwikkeling. Zodra de rapportage bekend is, delen wij 

deze met u. We verwachten dat dit medio februari zal zijn.  

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact 

met mij opnemen.  

Met vriendelijke groet,  
Eveline Berns  - locatiedirecteur Hertog van Gelre 

e.berns@veluwseonderwijsgroep.nl  

 

Jaarverslag 2017—2018 

 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 
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Kanjertraining—pettenkwadrant 

 

Op onze school kunnen de leerkrachten in de groepen 3 t/m 8 ervoor 

kiezen de oefening pettenkwadrant in te zetten. Dit is een oefening uit 

de kanjertraining waarbij de kinderen elkaar vertellen hoe ze elkaar 

beleven. Het uitgangspunt is het beschrijven van positieve 

verwachtingen van de ander. Evenals het geven van complimenten, is 

het ontvangen van positieve en negatieve feedback een mogelijkheid 

om inzicht te verkrijgen in het eigen gedrag. Hierbij wordt nadrukkelijk 

aandacht besteed aan het verlangen en de intentie van de gever en de 

ontvanger! Het is essentieel dat kinderen zelf het verlangen 

ontwikkelen om inzicht te krijgen in hoe anderen hun gedrag beleven. 

Daarom leren de kinderen elkaar feedback en tips te geven. De meeste 

kinderen zullen van hun klasgenoten te horen krijgen: ga zo door; je 

bent gezellig, te vertrouwen; stoer op een prettige manier; leuk op een 

prettige manier; je voelt goed aan wat er aan de hand is met een 

klasgenoot; je kunt goed helpen; je bent aardig, …. Maar het kan ook 

zijn dat leerlingen aangeven: ik wil wel met je omgaan, maar stop dan 

met het brutale gedrag van je. Of: doe niet zo zeurderig, of: maak niet 

steeds van die gekke geluiden…  

Middels deze uitleg willen we u als ouder op de hoogte brengen van 

onze aanpak, namelijk de inzet van het pettenkwadrant. Hiermee kunt 

u ook thuis uw kind helpen om met de gekregen tips aan de slag te 

gaan. Wij gaan ervan uit dat u het belang inziet van deelname door 

alle kinderen aan het kwadrant. Bij mogelijke bezwaren kunt u dit 

binnen twee weken schriftelijk doorgeven aan de groepsleerkracht.  

Toelichting plaatsaanduiding op het pettenkwadrant: 

Er zijn vanaf de witte pet ‘bruggetjes’ te maken naar de gele, de rode 

en de zwarte pet; zie plaatje kwadrant hieronder. 

Bruggetje van de witte naar de zwarte pet: dicht bij de witte pet is te 

vertrouwen, onopvallend stoer. Op de grens van wit-zwart betekent: is 

te vertrouwen, krachtig, moedig, sterk en stoer. Verder richting zwart: 

te stoer en te krachtig op een vervelende manier, baas spelen, niet te 

vertrouwen. 

Bruggetje van de witte naar de rode pet:  Dicht bij de witte pet is 

onopvallend, gezellig, grappig. Op de grens van wit-rood betekent: is 

te vertrouwen, blij, vrolijk en humor. Verder richting rood: te grappig 

op een vervelende manier, wantrouwen, rare opmerkingen en doet 

gekke dingen. 

Bruggetje van de witte naar de gele pet: Dicht bij de witte pet is 

onopvallend, bescheiden, vriendelijk. Op de grens van wit-geel 

betekent: is te vertrouwen, vriendelijk, aardig, inleven in een ander en 

bescheiden. Verder richting geel: te voorzichtig, wantrouwend naar 

anderen, bangelijk.   
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Kanjertraining—pettenkwadrant (vervolg) 

 

Het pettenkwadrant 

 

Een leerling gaat vrijwillig in gesprek met de klasgenoten over het 

eigen gedrag. Er komt niet meer dan 1 leerling in de week aan de 

beurt. Op die manier coachen de kinderen elkaar naar behoorlijk 

gedrag. Wil een kind niet weten wat de klasgenoten te zeggen 

hebben, dan gebeurt dat niet. De leerling zelf heeft hierin volledig 

controle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De petten liggen in een kwadrant. De leerling draait zich om en de 

klasgenoten leggen hun blokje op de voor hem/haar goede plek. De 

omgedraaide leerling wordt gevraagd hoe hij/zij denkt dat de 

blokjes liggen en waarom hij/zij dat denkt. Vervolgens legt hij/zij 

een blokje voor zichzelf neer.  

 

Aan de klasgenoten wordt gevraagd wie wil uitleggen waarom zijn/

haar blokje op die plek ligt. Er wordt steeds navraag gedaan of de 

betreffende leerling begrijpt wat de klasgenoten zeggen. 

 

Vervolgens wordt aan de klasgenoten gevraagd wie er een tip of 

een wens heeft. ‘Wanneer zou je jouw blokje op een andere plek 

leggen bijvoorbeeld meer in de richting van het witte vierkant?’  

‘Ik wens je toe dat je…..’’ . ‘Het zou mij helpen als je……’. 

 

Deze wensen en/of tips worden opgeschreven. Bij bijzonderheden 

worden de ouders van de betreffende leerling gemaild.  

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd bij de eigen 

leerkracht of de kanjercoördinatoren terecht. 

 

Namens het team van de Hertog van Gelreschool 

Irma Assink, Anita Wijngaards en Marian Jansen op de Haar 

 

Welkom 

 

Groep 1-2b 

Lenny Nieuwenhuis 

Groep 1-2c 

Destiny Lancee 

Fayenne Hol 

Groep 1-2d 

Morris Koldenhof 
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woensdag,  

donderdag en 

vrijdag  

gruitdagen op de 

Hertog van Gelre 

 

Buitenschoolse activiteiten 

 

Typeles 

Naast het schaken dat nog steeds enthousiast wordt gespeeld door een 

groepje leerlingen maandags na schooltijd, wordt er vanaf donderdag 6 

december ook een typecursus gestart. 

De aanbieder Gigakids heeft, na contact met ouders van de groepen 6 t/m 

8, een groep van 12 leerlingen samengesteld die elke donderdag typeles 

krijgen. 

 

Mad science 

Voor alle groepen willen we Mad Sience als buitenschoolse activiteit 

aanbieden vanaf februari (gr. 1 t/m 3) en vanaf 2 april (gr. 4 t/m 8). 

Dit zal plaatsvinden op de dinsdag. 

Om kinderen een indruk te laten krijgen wat dit inhoudt, wordt er op 

maandagochtend 21 januari, onder schooltijd, een show gegeven door 

Mad Science. Zie hieronder voor meer informatie. 

    EXPERIMENTEREN MET DE GEKKE PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Binnenkort is zover. Op maandag 21 januari komt één van de Mad Science 
professoren een spectaculaire science show op onze basisschool verzorgen. 
Hierna kunnen de kinderen van groep 1 t/m 8 zich inschrijven voor de 
nieuwe naschoolse wetenschap- en techniekcursus. 

 
De kinderen van groep 1 t/m 3 worden vanaf 12-2-2019 en de kinderen 
van groep 4 t/m 8 vanaf 2-4-2019 iedere dinsdag, zes weken lang, 

meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en 
demonstraties! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de 
professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. 

 
Uiteraard gaat ook iedereen zelf aan de slag als wetenschapper. 

Van lessen over zonnestelsels en slijm tot de wereld van raketten en 

scheikunde voor groep 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 gaan aan op 

ontdekkingsreis naar een wereld vol dino’s, waterweetjes en wie ben 

ik? Er komt van alles aan bod! 

 

Na afloop van de show worden inschrijfformulieren aan de kinderen 

meegegeven. LET OP! Inschrijven kan t/m 4-2-2019 en vol=vol. 

 

Nu al nieuwsgierig? Kijk snel voor een overzicht van data en tijden op 

onze site nederland.madscience.org en klik direct op het 

inschrijfformulier. Kosten € 69,50 per kind. 
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Vanuit de Ouderraad 

 

Wat stonden de kinderen uit de bovenbouw raar te kijken! Voor alle 

andere kinderen van de school had Sinterklaas weer een 

schoencadeautje gebracht, maar de schoenen uit groep 5 t/m 8 

waren leeg.  

Gelukkig had Sinterklaas een beetje hulp van de Ouderraad 

gekregen en lag er voor ieder kind een opgepompte (!) bal verstopt 

in het magazijn. 

 

De Ouderraad heeft Sinterklaas ook alvast geholpen met 

cadeautjes inpakken voor 5 december want dan komt Sinterklaas 

natuurlijk ook weer naar de Hertog van Gelre. 

 

Omdat de Ouderraad ook van het Kerstfeest een gezellige boel wil 

maken, zijn we al druk aan het nadenken hoe we dat zouden 

kunnen doen. Maar de kerstboom blijft nog even in de verpakking 

liggen totdat we Sinterklaas hebben uitgezwaaid. 

Een fijn Sinterklaasfeest namens de Ouderraad gewenst! 
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