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

Het nieuwe jaar vordert gestaag en de kinderen zijn deze weken 
druk bezig met de verschillende Cito-toetsen. 

Vorige week genoten de kinderen buiten van het winterweer. 
Dat leverde mooie taferelen in een witte wereld met sneeuwballen, 
sleeën etc. 

In november vorig jaar zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden 
onder de ouders. 
De belangrijkste conclusies hiervan zijn: 

- het algemene cijfer voor de Hertog is een 7,5. 
- positieve zaken: duidelijke structuur, prettige leerkrachten,  
  prettige sfeer in school, goede voorzieningen. 
- aandachtspunten: graag meer gepersonaliseerd leren en daarin  
  uitdaging voor kinderen die goed kunnen leren. 
  De communicatie is redelijk helder maar kan altijd nog beter. 
 
Hieronder vindt u de grafieken van de enquête. 
 
Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019, uitgesplitst 
naar vraag. 
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Hoe tevreden zijn ouders over de school in 2018-2019?  
 
Aantal ouders\verzorgers: 275 (op 1 oktober) - Aantal respondenten: 140 
Bron: DUO Onderwijsonderzoek & Advies  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op dit moment staan we voor een nieuwe planperiode (2019-
2022). Als team gaan we de visie op het toekomstig onderwijs 
opnieuw bekijken. Op de studiedag van 15 februari maken we een 
start hiermee. 
Hoe ziet het onderwijs er over 5 jaar uit? Waar willen we staan? 
Wat wordt onze stip aan de horizon? Hoe kunnen we, naast de 
structuur die u als ouders als prettig ervaart, goed blijven inspelen 
op de verschillen tussen kinderen? We gaan ons verder verdiepen 
in het didactisch handelen. 
 
Een eerste actie op communicatiegebied volgt snel. Op heel korte 
termijn starten we met Parro voor de hele school zodat er snel en 
veilig met leerkrachten gecommuniceerd kan worden. 
 
Wij willen u heel hartelijk danken voor het meewerken aan de 
ouderenquête. Met uw feedback bouwen we verder aan de leukste 
school van Apeldoorn. 
 
Eveline Berns 
 
 
Kleuters 
 
Zoals u misschien al heeft gehoord, zijn de groep 1-2-3 momenten 
weer gestart. Op donderdagochtend tussen 08.30 en 09.30 uur 
mogen de kinderen van de groepen 1,2 en 3 zelf kiezen in welke 
groep zij gaan spelen en werken. Het doel hiervan is dat de 
kinderen met elkaar spelen en leren. 
 
De kleuters zijn in deze periode ook heel druk bezig met het thema 
‘bouwen’. Ze maken prachtige kunstwerken van bijvoorbeeld 
blokken en dozen. Ook wordt er geplakt, zodat deze werkjes in het 
rapport kunnen. Is de rapportmap nog thuis? Wilt u deze dan 
meenemen naar school? Dan kunnen wij de map verder vullen. 
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Kleuters (vervolg) 
 

Over een paar weken is het carnaval. Hiervoor zijn we op zoek naar 

ouders die willen helpen op maandag 4 maart ‘s ochtends. Schrijft 

u uw naam op de inschrijflijst bij de klas? Alvast bedankt! 

Parkeren 

 

In januari zijn een aantal leerlingen vanuit de leerlingenraad bezig 

geweest met een ‘parkeeractíe’ na schooltijd. Bestuurders die langs 

of aan de overkant van de school parkeerden, bij de gele strepen, 

kregen een briefje overhandigd met het verzoek gebruik te maken 

van de parkeerplaats bij de Julianakerk in het vervolg. Dit in het 

kader van de veiligheid voor iedereen. 

 

Betreffende ouders reageerden heel sportief op deze actie en 

beloofden beterschap. 

 

Groenoordlaan 

 

In het kader van bovenstaande willen wij uw aandacht vragen voor 

klachten van buurtbewoners van de Groenoordlaan. 

Het gebeurt de laatste tijd vaak dat ouders parkeren op opritten, 

vóór opritten of op de stoep. Ook worden opritten als ‘kiss en ride 

strook’ gebruikt. Dit is voor betreffende bewoners natuurlijk erg 

vervelend. Parkeren/stoppen op de stoep levert gevaarlijke 

situaties op voor kinderen die naar school lopen en daardoor 

gedwongen gebruik moeten gaan maken van de weg. 

 

In de Groenoordlaan geldt geen parkeerverbod en kan aan beide 

kanten gewoon langs de stoep geparkeerd worden. 

Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken hier rekening 

mee te houden! 

 

Welkom 

 

    Zoë van Bronswijk  - groep 1-2c 

 

 

 

Volleybaltoernooi 

Op zaterdag 9 februari zal de Hertog met 6 teams uit de groepen  

6, 7 en 8 aan het schoolvolleybal meedoen. Wie wil komen 

aanmoedigen, is welkom in het Omnisport tussen 13.30u en 17.00u  

 

Inspectie 

 

Eerder informeerden wij u over het bezoek van Inspectie in de 

nieuwsbrief van december 2018. Het definitieve rapport is nu in ons 

bezit. De MR wordt hierin meegenomen en in de vervolgstappen. 

In november van dit jaar brengt Inspectie een vervolgbezoek. 

 

 

 

woensdag,  

donderdag en 

vrijdag  

 

gruitdagen op de 

Hertog van Gelre 
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Vertrouwenspersoon 

 

Vanaf heden zijn Eline Bevers  

(IB-er) en Irma Assink (groeps-leerkracht) de vertrouwens-

personen van onze school. 

 

Een vertrouwenspersoon is het aanspreekpunt voor u als ouder, de 

leerlingen en het team. Het betreft zorgen en klachten aangaande 

ongewenst gedrag o.a. agressie, geweld, discriminatie, seksuele 

intimidatie en ander ongewenst gedrag (zie schema hiernaast). 

Uiteraard blijft de leerkracht uw eerste aanspreekpunt. 

 

MAM’s 

 

Het nieuwe jaar is inmiddels in volle gang en op de BSO hebben we 

al weer veel leuke dingen gedaan en uiteraard ook heer lijk met de 

sneeuw gespeeld! 

Op dinsdag en donderdag bieden wij het 

knutselproject 7+ aan. De kinderen mogen 

knuffels maken door middel van het gebruik 

van een naaimachine. Een aantal kinderen is 

bezig met het figuurzagen van een 

vogelhuisje van hout. Er worden mandjes 

van pitriet gemaakt. Het is mooi om te zien 

hoe enthousiast de kinderen zijn en hoe trots 

ze zijn dat ze dit (onder begeleiding) mogen 

maken! 

Peuterkamer: op de Peuterkamer hebben we 

veel nieuwe rupsen mogen verwelkomen en zijn we bezig met het 

thema ‘bouwen’.  

Tijdens de Nationale Voorleesdagen van 23 januari t/m 2 februari 

mogen de opa’s en oma’s een kijkje nemen op de Peuterkamer en 

mogen zij komen voorlezen en samen spelen of knutselen.  

 

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 aan 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/ 
 

Team MAM’s Hertog van Gelre 

Kinderkapper 

Vandaag heeft u zoon/dochter een foldertje meegekregen over 

Kinderkapper ‘De kerseboom’’ . Hieronder vindt u meer informatie. 

 

Beste ouder(s)verzorger(s), 

Woensdag 6 februari komt Lisette van Kinderkapper De Kerseboom 

van 13.00—17.00 uur knippen bij ons op school! Zij zit in de ruimte 

van de BSO. 
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MAM’s (vervolg) - Kinderkapper 
 
Vandaag heeft u zoon/dochter een foldertje meegekregen over 
Kinderkapper ‘De kerseboom’’ . Hieronder vindt u meer informatie. 
 
Beste ouder(s)verzorger(s), 

Woensdag 6 februari komt Lisette van Kinderkapper De Kerseboom 
van 13.00—17.00 uur knippen bij ons op school! Zij zit in de ruimte 
van de BSO. 
 
Lisette heeft veel ervaring en knipt kinderen bij MAM’s KDV/BSO’s, 
diverse scholen en komt ook bij u thuis! Nu dus ook 6 februari bij 
ons op school.  
Kinderen kunnen die dag ook gratis hun haar laten invlechten. Laat 
je even weten of je komt? 

Ook kinderen die geen gebruik maken van de BSO, kunnen bij haar 
terecht. 
 
Wilt u uw kind laten knippen, maak dan een afspraak. Stuur een 
Whatsapp bericht naar: 06-27171858 
 
http://www.kinderkapperdekerseboom.nl/ 
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