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2 april 

Start van Mad Science als 

buitenschoolse activiteit voor de 

groepen 4 t/m 8  

OR-vergadering 

3 april 

Grote rekendag 

 

4 april 

Theorie-examen verkeer voor de 

groepen 7 

 

8 april 

Jeugdverpleegkundige Madelon 

Splinter van 08.30-09.30u in het BSO

-gebouw 

 

10 april 

Open dag PO 

Juf Joke jarig 

11 april 

Palmpasen voor de groepen  

1 t/m 4 

12 april 

Koningsspelen 

Groep 1 t/m 3 om 12.00 uur vrij!! 

 
13 april 

Juf Eugenie jarig 

 

15 april 

Paasviering (verplaatst!!) 

 

16 t/m 18 april 

16 en 17 april: eindtoets groepen 8 

18 april: uitloop eindtoets en  

‘s middags leuke afsluiting 

 

18 april 

Groep 1 t/m 3 hele dag vrij!! 

Praktisch verkeersexamen voor de 

groepen 7 

 

19 t/m 23 april 

Alle lln. vrij i.v.m. Goede Vrijdag, 

Pasen en studiedag 

24 april 

Juffendag in de groepen 5 

 

25 april 

Nieuwsbrief 

 

27 april 

Juf Iris jarig 

 

29 april t/m 3 mei 

Meivakantie 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Gisteren hadden we groot feest. Juf Anita, juf Anke, juf Annemiek, 
juf Marjan en juf Chantal, die nu locatiedirecteur is op de Poort, 
hebben hun welverdiende diploma voor de Master ‘`Leren en 
Innoveren’ gekregen. 
Ze hebben er allemaal keihard voor gewerkt en we zijn als team 
ontzettend trots met zoveel kennis in huis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoals u wellicht gezien heeft, is ons schoolplein gepimpt met leuke 
kleurige en speelse vlakken en op het kleine plein is een heus 
voetbalveld getekend. 
Vóór de kleuteringang is een rode kronkellijn geschilderd. Wij willen 
u vriendelijk doch dringend vragen als ouders achter die lijn te 
blijven staan bij het ophalen van uw kind(eren). Hierdoor hebben de 
leerkrachten meer ruimte en een veel beter zicht dat alle kinderen 
met de juiste ouder meegaan. 
 
Volgende week donderdag komt onze nieuwe algemeen directeur, 
Jacqueline Versluijs, kennismaken op de Hertog van Gelre. 
Jacqueline zal spreken met leerkrachten en kinderen en we zullen 
haar rondleiden op onze mooie school. 
 
Ik wens u allen alvast een heel fijn weekend. 
Eveline Berns 

 
Vakanties 2019-2020 
 
Hierbij de vakantie van volgend schooljaar alvast voor u (zie ook 
vorige nieuwsbrief) 
Start schooljaar                 2 september 2019 
Herfstvakantie                   21 t/m 25 oktober 2019 
Kerstvakantie                    23 december 2019 t/m 3 januari 2020 
Voorjaarsvakantie             24 t/ m 28 februari 2020  
Pasen                                 10 april (Goede vrijdag) t/m 13 april  
                                          2020 (Paasmaandag) 
Meivakantie                       27 april t/m 8 mei 2020 (incl.  
                                          Koningsdag en Bevrijdingsdag) 
Hemelvaart                        21 en 22 mei 2020  
Pinkstermaandag              1 juni 2020 
Zomervakantie                  20 juli t/m 28 augustus 2020  
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Uit de Stentor: 

Basisschoolleer-

lingen negeren 

kou tijdens  

scholierencross 

in Apeldoorn. 

Bikkels zijn het!! 

 

 

 

 

 

 
Crossloop 
 
Zaterdag 16 maart hebben een aantal kinderen weer meegedaan 
aan de jaarlijkse crossloop in het Orderbos. 
Ondanks het regenachtige en koude weer dat weekend, was het 
tijdens de loop gelukkig droog. De hardloopkanjers van de Hertog 
hebben allemaal heel erg hun best gedaan en lekker gelopen. 
2e en 3e in hun eigen categorie zijn respectievelijk geworden: 
Hidde Weller uit groep 3B en Thijs van Kesteren uit groep 7B!! 
 
 
Luizencontrole 
 
Zou u zelf uw kinderen willen controleren op hoofdluis thuis? 
De laatste tijd komt er nl. weer hoofdluis voor in sommige groepen. 
 
 
Collega’s 
 
Groep 3A 
Juf Marjan heeft ontslag genomen per 1 mei 2019. Zij wil na een 
periode van bijna 13 jaar een nieuwe uitdaging gaan zoeken buiten 
het onderwijs. Wij vinden het erg jammer dat ze weggaat maar 
respecteren haar besluit. 
Juf Linda van der Worp (nu juf van groep 1-2C en hiervoor van 
groep 5B) gaat op de maandag t/m woensdag Marjan vervangen. 
Op de donderdag en vrijdag komt juf Jacqueline Vonk de groep 
begeleiden (eerder bij de Hertog ingevallen o.a. in peuter-/
kleutergroep vorig schooljaar). 
Meester Frank die op vrijdag in 3A lesgaf, gaat die dag elders 
ingezet worden of op de Hertog of via de invalpool op andere 
scholen. 
Mocht u afscheid willen nemen van Marjan, dan kan dat op 
donderdag 25 april om 13.45 uur in haar groep. 
 
Groep 3B 
Volgende week donderdag komt juf Liselotte terug van zwanger– 
en ouderschapsverlof. Samen met juf Zerrin (maandag t/m 
woensdag) gaat Liselotte (op donderdag en vrijdag) groep 3B 
begeleiden.  
 
Juf Eline 
Juf Eline is bevallen van een gezonde zoon. Op 21 
maart is Jur geboren!. Eline, Onno, Jop en Tes zijn heel 
blij met hun kleine zoon en broer. 
 
 
Traktaties 
 
We merken de laatste tijd dat als kinderen trakteren, sommige 
kinderen meer dan 1 traktatie geven soms ook in combinatie met 
een klein cadeautje. 
Wij zouden u willen vragen, ook om onderling niet te veel verschil 
te hebben, 1 traktatie (het liefst verantwoord) uit te laten delen. 
 
 
Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 
 
Op maandag 8 april is het inloopspreekuur van het CJG van 08.30—
09.30 uur. De jeugdverpleegkundige komt dan op school. Omdat de 
ruimtes in school meestal bezet zijn, kunt u de verpleegkundige 
vinden in het lokaal van de BSO (bij de groepen 6). 
U kunt bij haar terecht met vragen over uw kind betreffende de 
ontwikkeling en opvoeding. 
 

 

ziektemeldin-

gen@hertogvgelre.nl 
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Welkom 
 
Vera de Gunst  -  groep 1-2D 
Niek van Langen -  groep 1-2B 
Nout Bouwman     groep 1-2C 
 
Instroomgroep 1E 
 
Omdat de kleutergroepen al vrij vol zitten en er nog nieuwe 
leerlingen in gaan stromen de komende tijd, zijn we blij dat er 
vanaf maandag 6 mei een nieuwe kleutergroep wordt gestart. Dit 
wordt groep 1E. Deze komt in de kleuterspeelzaal. Volgende maand 
gaan de onderbouwcollega’s gezamenlijk deze ruimte inrichten. 
 
We zijn druk bezig om de begeleiding van de instroomgroep rond te 
krijgen. Voor de kinderen die in mei 4 jaar worden zijn er twee 
kennismakingsmomenten: wo. 24 en do. 25 april van 08.30 – 
11.30 uur. De kinderen die vanaf juni 4 jaar worden, worden 
benaderd voor een ander wenmoment. 
Alle kinderen mogen echt starten in de groep als zij 4 jaar 
geworden zijn. 
 
 
Koningsspelen: sport– en speldag 2019 
 
Vrijdag 12 april is het weer zover: Koningsspelen! Ook dit jaar 
wordt het een vrolijke feestdag met een sportief tintje. We openen 
de dag met een gezamenlijke dans op het schoolplein. Uiteraard 
hopen we dat u even een kijkje komt nemen (graag opstellen 
achter de hekken). 
Vervolgens krijgen alle kinderen een heerlijk en gezond ontbijt in 
hun eigen groep geserveerd. Dit om een goede bodem te leggen 
voor het sportieve programma van die dag.  
De studenten van de KSG helpen met het organiseren en 
begeleiden van het sportieve programma van de middenbouw-
groepen. 
 
Om 12.00 uur eindigt het programma voor de groepen 1 en 2 en 
gaan zij naar huis. De groepen 4 t/m 8 kunnen om 14.00 uur gaan 
genieten van hun weekend. 
 
Voor deze dag is het handig om sportieve (oranje) kleding aan te 
trekken. Voor het ontbijt wordt deze dag gezorgd en tijdens ‘het 10
-uurtje’ krijgen de kinderen eten en drinken van de Ouderraad. De 
kinderen van groep 4 t/m 8 moeten wel zelf zorgen voor hun lunch. 
 
We gaan er vanuit dat het een prachtige, zonovergoten dag wordt. 
Regent het, dan zal het programma met name binnen plaats-
vinden. Dit geldt dan ook voor de openingsdans. Helaas kunnen 
ouder(s)/verzorger(s) hier dan niet bij aanwezig zijn. 
Mocht het warm weer worden, dan is een extra flesje water geen 
overbodige luxe. 
Wij hebben er zin in! 

Buitenschoolse activiteiten 
 
Typeles 
Vorige week donderdag is de typecursus van Gigakids afgesloten. 
Vanaf december 2018 heeft een groep kinderen 12 lessen gevolgd 
als buitenschoolse activiteit onder leiding van mevr. Marja van der 
Helm. 
De cursus is geëindigd met een examen waar alle kinderen een 
diploma of getuigschrift voor hebben gehaald. Top gedaan jongens 
en meiden! 
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Welkom instroom- 

groep 1E (mei) 

Milan ten Teije 

Nikki Buurs 

Luuk Wolbers 

Junte Poolman 

Zinzi Bakker 

Xavi Bikhoe 
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Mad science 

De buitenschoolse activiteit Mad Science over wetenschap voor de 

groepen 1 t/m 3 is een paar weken geleden afgesloten. 

A.s. dinsdag 2 april wordt er een nieuwe cyclus gestart voor de 

kinderen van groep 4 t/m 8, die zich hiervoor op hebben gegeven. 

De activiteit vindt plaats in de grote hal.  

 

Van de Ouderraad 

 

Maandag 4 maart hebben de kinderen genoten van het carnavals-

feest op school. Iedereen zag er prachtig uit! We hebben onder 

andere piraten, prinsessen en heksen gezien. En na alle gezellige 

activiteiten hebben de kinderen allemaal een lekkere traktatie 

gehad, verzorgd door de OR. 

 

Inmiddels zijn we als OR alweer druk bezig met onder andere Pasen 

maar ook de voorbereidingen voor Koningsdag zijn in volle gang. 

Drukke tijden dus……...en hierbij kunnen we altijd extra hulp 

gebruiken. Dus, lijkt het je leuk om je, net als de andere OR-leden, 

in te zetten voor leuke activiteiten op de Hertog van Gelre, stuur 

dan een mail naar: ouderraadhvg@gmail.com 

Groeten, 

Ouderraad Hertog van Gelre 

 

MAM’s 

 

Tijdens de voorjaarsvakantie hebben de kinderen van BSO weer 

een aantal leuke activiteiten gedaan. Met de oudste kinderen zijn 

we naar de Spelerij in Dieren geweest en daar hebben ze gespeeld 

en geknutseld bij “De Uitvinderij”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanwege het heerlijke lenteweer hebben we veel buiten gespeeld 
en buiten ook proefjes gedaan, zoals: hoe kunnen rozijnen dansen 
in een longdrinkglas? We hebben een couscous salade gemaakt en 
een aantal kinderen deed mee met een Heksencursus. Zij kregen 
een cursus “vliegen op een bezemsteel”, brouwden een toverprutje 
in een grote pan en maakten hun eigen toverstaf. 
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MAM’s (vervolg) 
 
Peuterkamer 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen mochten we een aantal opa’s 
en oma’s welkom heten en gingen de peuters met hun opa of oma 
een boekje lezen of samen spelen. 

Op de Peuterkamer hebben we weer een aantal nieuwe rupsen 
mogen verwelkomen en daar wordt het thema ‘dierentuin’ 
behandeld. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Met regelmaat krijgen wij de vraag naar hele dagopvang voor onze 

peuterkamer. 

Wij zijn trots u te kunnen mededelen dat wij van 1 april 2019 t/m 

25 oktober 2019 (einde herfstvakantie) een pilot gaan draaien voor 

hele dagopvang. Tijdens de pilot geven wij de peuterkamer 

voldoende tijd om te groeien om zo hopelijk tegen het eind van de 

pilot voldoende aanmeldingen te hebben om de hele dag opvang 

voort te zetten. Wij hopen veel kinderen te mogen verwelkomen 

voor de gehele dag peuteropvang! 

Wat betekent dit voor de peuterkamer? 
Bij de peuterkamer kennen we vanaf 1 april twee varianten: 
KDV3 Geopend van 08.30 uur – 14.00 uur tijdens de schoolweken 
KDV1B Geopend van 07.45 uur – 18.15 uur tijdens de school- en 
vakantieweken. 

Beide producten maken onderdeel uit van de groep ‘de 
peuterkamer’ en alle peuters ontvangen hetzelfde uitdagende 
aanbod. Om 14.00 uur vertrekken de kinderen met KDV3 naar huis 
en blijven de kinderen met een KDV1B contract nog bij MAM’s voor 
een leuke, uitdagende middag peuteropvang. 

Voor beide varianten opvang kunt u, indien u hiervoor in 
aanmerking komt, kinderopvangtoeslag ontvangen van de 
belastingdienst. 

Interesse? 
Mocht u interesse hebben in de Peuterkamer, dan kunt u contact 
opnemen voor een rondleiding met Priscilla Roeterdink-Thung via 
mailadres: hertogvangelre@mamskinderopvang.nl. Ook kunt u het 
inschrijfformulier invullen op onze website. 

Wij hopen u te mogen begroeten! 

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 
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