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21 december 

Alle leerlingen om 12.00u vrij! 

 

22 december t/m 6 januari 

Kerstvakantie 

7 januari 

OR-vergadering 

 

10 januari 

MR-vergadering 

 

11 januari 

Kijkmoment 

 

15 januari 

GMR-vergadering 

 

17 januari 

Juf Annemiek jarig 

 

18 januari 

Juf Zerrin jarig 

21 januari 

Scienceshow door Mad Science 

voor alle groepen 

 

31 januari 

Nieuwsbrief 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

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

Vorige week trof ons het droevige bericht dat onze collega Eefke 
Beltman was overleden. In de viering in de kerk en tijdens het 
samenzijn in de groepen, hebben we hierbij stilgestaan. In de kerk 
hebben we naast de klassenkaarsen ook een kaars voor Eefke 
aangestoken. Ook is er een gedicht voorgedragen naar haar 
gedachtenis. In de traditie van Eefke zullen we een fruitboom geven 
in het voorjaar. We danken alle ouders en kinderen voor het 
medeleven met het team en de familie. 

Gisteren hebben de kinderen in de klassen kunnen genieten van een 
maaltijd die ze samen hadden voorbereid.  
Vanochtend hebben we met alle kinderen gezongen en gekeken 
naar een schimmenspel over het Kerstverhaal in de kerk. 

Morgenmiddag is het tijd voor een heerlijke, lange vakantie. Rust 
lekker uit en geniet van alle mooie dingen. We hopen jullie allemaal 
gezond en wel weer te zien op maandag 7 januari 2019. 
 
Eveline Berns 

 

Van de Kerstcommissie 

 

Het Kerstthema van dit jaar was ‘samen’. En zo hebben wij dat ook 

zeker ervaren! Met de kinderen is het menu voor het buffet 

samengesteld, waarna u als ouder (wellicht samen met uw kind

(eren)) een belangrijk onderdeel heeft verzorgd. Wat sfeervol was 

het buffet in alle groepen! 

De OR heeft dit jaar het toetje en het gezellig samenzijn buiten 

georganiseerd. De beker die alle kinderen hebben gekregen was een 

presentje namens de OR. 

Dank ook aan Paul die rond 17.00u in de gemeenschappelijke 

ruimte zorgde voor een sfeervolle muzikale omlijsting. 

Vandaag was de viering in de kerk waaraan elke groep een bijdrage 

heeft geleverd. Kortom een optimaal ‘samen’-gevoel. 

Via deze weg willen wij alle ouders, die hebben geholpen, hartelijk, 

hartelijk danken. 

Een zalig Kerstfeest toegewenst. 

 

De Kerstcommissie 

 

 

Kijkmoment 

 

Op vrijdag 11 januari staat een kijkmoment gepland. Ouders 

kunnen van 13.30—14.00u in de klas van hun kind een kijkje 

komen nemen terwijl ze bezig zijn. 

 

http://www.hertogvgelre.nl/
http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre
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Kijkmoment (vervolg) 

 

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 14.00u. 

- 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.  

Dansles 
 
Vanaf januari gaan de groepen 5 weer meedoen met het 
stijldansen. Dit wordt, zoals elk jaar, verzorgd door Gerrit Wensink. 
De danslessen worden onder schooltijd gehouden. De eerste les is 
op donderdag 10 januari. Er wordt een voorronde gehouden en een 
finale die plaatsvinden bij dansschool Wensink. De data staan in de 
brief die ze op 10 januari meekrijgen. 
 
Juf Kim Wijnen 
 
Beste ouders, 
 
Via deze weg wil ik u laten weten dat ik, na de geboorte van onze 
zoon Levi, nog steeds veel last heb van extreme bekkeninstabiliteit 
die ik tijdens de zwangerschap heb gekregen. 
Het herstel hiervan verloopt helaas nog niet zoals verwacht.  
De komende maanden zal ik daarom gaan revalideren bij een 
revalidatiecentrum hier in Apeldoorn. Voor de klas staan is dan ook 
voorlopig nog niet haalbaar. 
 
Natuurlijk mis ik wel de kinderen maar ook u als ouder en mijn 
collega’s. Op advies van de bedrijfsarts heb ik daarom afgesproken 
om één keer per week even op school te zijn om op die manier 
contact te houden.  
Ik hoop op een voorspoedig herstel en u als ouder snel weer eens 
te treffen. Fijne dagen! 
Groetjes, Kim Wijnen 

Cultuur bij de Hertog 
 
Vanaf januari gaan we starten met het cultuurmenu. Dit jaar staat 
voor onze school de discipline ‘drama’ centraal. Elke groep gaat 
naar een voorstelling/workshop in Gigant, Orpheus of bij Tim 
Koldenhof. 
De groepen 1/2 gaan naar een muziektheatervoorstelling ‘Vaarwel’.  
De groepen 3 en 4 gaan genieten van het improvisatietheater 
Sprietsels met ‘Help, de sprookjes zijn op’. 
De groepen 5 t/m 7 gaan naar de theatervoorstelling ‘de 
waanzinnige boomhut’. 
De groepen 8 doen mee aan een workshop ‘camera acteren’. 

Welkom 
 
Groep 1-2 b   Groep 1-2d 
Esmée Koelemeijer  Dana Ponstijn 
 
Groep 4a 
Deslyn Waardenburg 
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Kiss and ride strook  
 
Fijn dat zoveel ouders hun auto parkeren bij de Julianakerk of 
gebruik maken van de kiss and ride strook. 
 
Wij hebben gemerkt dat er onveilige situaties ontstaan doordat, bij 
het afzetten van kinderen op deze strook, auto’s naast elkaar 
worden geparkeerd i.p.v. achter elkaar. Voor kinderen die met de 
fiets komen, zorgt dit voor gevaar, vooral omdat het nu ‘s ochtends 
nog donker is. 
Ons vriendelijke maar dringende verzoek hiermee rekening te 
houden! 
 

Inloop groep 3 
 
Graag willen we de zelfstandigheid onder kinderen van groep 3 
vergroten. Daarom willen we u vragen de kinderen na de Kerst-
vakantie alleen naar binnen te laten gaan. 

 

Veluwse Onderwijsgroep: onderwijs voor alle leerlingen 
 
Onze school maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Sinds 
begin van dit jaar hebben de schoolbesturen van de Veluwse 
Onderwijsgroep en AVOO met elkaar gesproken over een mogelijke 
samenwerking. Gedurende het jaar zijn de verschillende 
medezeggenschapsraden en raden van toezicht meegenomen in 
deze gesprekken. 
Op 6 december jongstleden heeft de gemeenteraad van de 
gemeente Apeldoorn ingestemd met de wijziging van de statuten 
van AVOO en haar vertrouwen uitgesproken in een samenwerking 
met de Veluwse Onderwijsgroep. Dit betekent dat met ingang van  
1 januari 2019 het Edison College, de Koninklijke 
Scholengemeenschap en het Gymnasium Apeldoorn deel uitmaken 
van de Veluwse Onderwijsgroep. 
 
Samen willen we werken aan goed onderwijs nu en in de toekomst 
voor alle leerlingen in Apeldoorn. Daarbij staat voorop dat jongeren 
in Apeldoorn moeten kunnen blijven kiezen uit een breed 
onderwijsaanbod passend bij hun achtergrond, talenten, ambitie en 
ontwikkeling. 
 
Level up kinderergotherapie 
 
Karin Bonekamp van kinderergotherapie Level up is in januari 
afwezig in verband met een reisbezoek naar het buitenland. 
Vanaf vrijdag 1 februari zal zij weer aanwezig zijn op school. 
 
Buitenschoolse activiteiten 
 
Typeles 
De typeles is inmiddels gestart op de donderdag met een mooi 
aantal van 12 leerlingen. Deze activiteit gaat door in januari. 
 
Mad Science 

Zoals u in de nieuwsbrief van november heeft kunnen lezen, wordt 

er op maandag 21 januari een show gegeven door Mad Science. 

Na de voorstelling krijgen de kinderen inschrijfformulieren mee en 

kunt u uw zoon/dochter voor deze buitenschoolse activiteit 

opgeven. 

 

De Mad Science lessen voor de groepen 1 t/m 3 starten vanaf  

12 februari 2019 en voor de groepen 4 t/m 8 vanaf 2 april 2019. 

 

 

 

woensdag,  

donderdag en 

vrijdag  

 

gruitdagen op de 

Hertog van Gelre 
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Schaken 
 
In de Hertog van Gelre school zijn elke maandag na schooltijd 
schaaklessen van Karel van Delft. 
De afgelopen periode namen daar negen kinderen aan deel.  
Op 14 januari 2019 begint een nieuwe serie van vijftien lessen. 
Zowel beginners als kinderen die al kunnen schaken zijn welkom. 

Elke les is heel gevarieerd. Kinderen leren spelenderwijs schaken 
via het programma Chessmatec (www.chessmatec.com).  

Ze hebben ook het boekje ‘Ik leer schaken’ om thuis te oefenen. 
Elke les spelen we partijtjes en we bespreken één van de partijtjes. 
Kinderen die nog niet kunnen schaken beginnen met minigames. 
Dat zijn spelletjes met een paar stukken of pionnen. Bijvoorbeeld 
‘kat en muizen’ (dame tegen acht pionnen). 

Een team van de school doet mee aan de Apeldoornse 
scholencompetitie. 
In een aantal video’s kun je zien wat er allemaal gebeurt: 
Simultaan Hidde: https://www.youtube.com/watch?v=tJ3ayCskJpE 
Kijken, Denken, Doen: https://www.youtube.com/watch?
v=O7ZtRtNBq0Y  
Simultaan Mads: https://www.youtube.com/watch?
v=6EngShoK2mo  
Scholencompetitie: https://www.youtube.com/watch?
v=79f4Ahzw034&t=11s 

Meer informatie over de activiteiten van schaakleraar Karel van 
Delft kun je vinden op de site www.schaakacademieapeldoorn.nl. 

 
 
Mocht u uw zoon of dochter op willen geven voor schaakles als 
buitenschoolse activiteit, dan kunt u bijgaand formulier invullen en 
mailen naar Karel van Delft. 

 

 

 

 

 

 

Luke en Guus hebben zelf bedacht dat ze een verhaal over  
de schaaklessen wilden schrijven: 
 
Schaken is leuk om te doen je kan er veel van leren. 
Wij willen dat het beroemder wordt, willen dat er meer mensen 
er op komen. 
Er zijn oneindig veel mogelijkheden. 
Als je mee wilt doen kun je meester Karel mailen. 
Je kan ook een keer komen kijken. 
Doei  en  misschien tot ziens???? 

 

Hidde geeft simultaan 
aan Damian, Loïs, Kirsten 
en Jolien. 
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Fynn en Ties spelen een  
partij.  
Luke en Guus schrijven hun 
verhaal over schaken 
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MAM’s 
 
Op de BSO hebben we weer veel leuke dingen gedaan. Met 
Sinterklaas hebben de oudste kinderen het spannende spel ‘het 
Jachtseizoen’ gespeeld. Ook hebben de BSO kinderen meegedaan 
aan de jaarlijkse Sintbingo en hebben ze leuke prijsjes gewonnen.  
 
Onze MAM’s kapper Lisette Kerseboom is op onze BSO geweest om 
de haren van de meisjes mooi in te vlechten en ze heeft mooie 
stoere kapsels gemaakt bij de jongens. 

Verder is de voorleestante gezellig op bezoek geweest. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Op de MAM’s Peuterkamer hebben we vele nieuwe rupsen/peuters 
mogen verwelkomen. 
In de Peuterkamer werden er koksmutsen gemaakt en er werden 
heerlijke gerechten bereid voor het restaurant. Ook speelden de 
peuters in de winkel of in het restaurant in de kleuterhal. 
 
De peuters hebben samen met de kleuters het Sinterklaasfeest 
gevierd en de zwarte pieten kwamen ook langs bij de Peuterkamer 
met cadeautjes voor onze peuters! 
 
We hebben ook buiten geverfd. 
 
Mam’s in de Kerstvakantie 
Op donderdag 27 december, vrijdag 28 december, maandag 31 
december en donderdag 3 en vrijdag 4 januari is MAM’s geopend 
van 07.45—18.15u. Uiteraard gaan we weer veel leuke en gezellige 
dingen doen zoals naar de Sportinstuif op donderdag 3 januari, een 
iglo knutselen en nog veel meer. 
 
Oproep voor OC peuters en BSO ouders 
Voor MAM’s Hertog van Gelre zoeken we 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/ 
 
Wij wensen iedereen een mooi Kerstfeest toe en een gelukkig en 
voorspoedig 2019). 
 
Team MAM’s Hertog van Gelre 
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