
Nieuwsbrief 
Nummer 7 

Maart 2019 

Om te onthouden 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

L www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

25 februari t/m 3 maart 

Voorjaarsvakantie 

4 maart 

Juf Sharon van Scheijen jarig 

Carnaval 

OR-vergadering 

 

5 maart 

Juf Anouk jarig 

Koffiemoment 08.30u 

Rapport mee 

MR-vergadering 

 

7 maart 

Juf Joke jarig 

 

12 maart 

GMR-vergadering 

 

14 maart 

Oudergesprekken groep 1 t/m 6 

Gesprekken groep 7 facultatief 

(gesprekken groep 7a 

verschoven: zie mail) 

 

15 maart 

Landelijke onderwijsstaking (zie 

de brief welke groepen géén les 

hebben die dag) 

 

19 maart 

Oudergesprekken groep 1 t/m 6 

Gesprekken groep 7 facultatief 

(gesprekken gr. 7a verschoven: 

zie mail) 

 

20 maart 

Friedel jarig 

21 maart 

Juf Marjan jarig 

08.30u inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

Kangoeroewedstrijd 

 

25 maart 

Week van de techniek 

 

27 maart 

08.30-09.00u kijkmoment 

 

28 maart 

Nieuwsbrief 

 

29 maart 

Start zomertijd 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De vakantie staat voor de deur. Ik hoop dat u gaat genieten van 
een heerlijke tijd met uw kind(eren). Het weer zal, als de 
voorspelling klopt, heerlijk zijn. 

Afgelopen vrijdag tijdens de studiedag, heeft het team van de 
Hertog stilgestaan bij de ouder– en medewerkerstevredenheids-
enquête waarvan in de vorige nieuwsbrief al een samenvatting 
stond. We hebben gekeken waar we nu staan in de items die wat 
minder scoorden dan ons ambitieniveau en waar we willen staan 
over een aantal maanden en we hebben de acties besproken die 
daarbij horen. Natuurlijk hebben we ook stilgestaan bij de grote 
waardering die u af heeft gegeven aan de leerkrachten. 
 
Afgelopen dinsdag hebben we een praktische vergadering gehad die 
helemaal in het teken van Robotica stond. We hebben als school een 
hele lijn aangeschaft voor groep 1 t/m groep 8 met leuke materialen 
om te leren programmeren. In de link ziet u een filmpje van een 
aantal dingen die we uit hebben geprobeerd. 
https://s.amsu.ng/0QqcLLEjxjRN (de link kunt u kopiëren en 
plakken in uw browser). 

Na de voorjaarsvakantie hopen we u nog meer op de hoogte te 
houden welke leuke lessen er allemaal in de klassen plaatsvinden 
middels Parro. 
Voor nu een goede vakantie gewenst! 
 
Eveline Berns 

 
 

 

 

Vrijdag 22 februari 

Morgen, vrijdag 22 februari is een gewone lesdag tot 14.00u! 

 
Schoolplein: honden 
 
Wellicht heeft u al gezien dat er op de ramen van school stickers 
zijn geplakt met ‘geen toegang voor honden, behalve blindegeleide-
honden’. Graag uw aandacht hiervoor. 
 
 
Kinderen op het dak 
 
Afgelopen tijd werd een paar keer geconstateerd dat er kinderen na 
14.00u op het dak van de school klimmen om er ballen vanaf te 
halen. Wij vinden dat veel te gevaarlijk en hebben dit ook in de 
groepen besproken. We willen u vragen dit ook thuis nog een keer 
ter sprake te brengen. 

 

http://www.hertogvgelre.nl/
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hvgziekmeldingen@ 

veluwseonderwijs-

groep.nl 

 

 

 

 

 

 
Ziekmelding kinderen 
 
Soms komt een mail van ouders niet over als ze de ziekte van hun 
kind willen melden.  
Zou u daarom het volgende mailadres willen gebruiken: 
hvgziekmeldingen@veluwseonderwijsgroep.nl. 
 
 
Volleybal 
 
Op 9 Februari hebben we met 6 teams mee gedaan met het 
schoolvolleybaltoernooi. 
 
Daar hebben alle volleyballers goed hun best 
gedaan! Uiteindelijk bereikten de twee teams 
van groep 8 de finale. Zij hebben plek 1 en 2 
veroverd.  
De grootste verrassing was het team van 
groep 6/7. Zij hebben de troostfinale 
gewonnen en kregen de beker voor de 3e 
plek. 
Leuk dat er zoveel kinderen en ouders nog bleven om aan te 
moedigen! 
 
 
Kleuters 
 
De kleuters zijn de afgelopen weken druk aan het bouwen geweest. 
We hebben veel geleerd over wie er in de bouw werkt, welke 
materialen in de bouw gebruik worden en er is een echte architect 
bij ons in de klassen geweest om daar iets over te vertellen. 
 
Na de vakantie starten we met het thema ‘Dierentuin’. Alle 
kinderen hebben een schoenendoos nodig zodat we onze eigen 
dierentuin in de klas kunnen maken. Zou u uw kind vóór 15 maart 
een schoenendoos mee willen geven? Alvast bedankt! 
 
 
Koffiemoment 
 
Dinsdag na de vakantie, 5 maart, staat een koffiemoment gepland. 
Onder het genot van een kop koffie/thee met iets lekkers kunt u 
bijpraten met elkaar in de grote hal. Eveline zal hierbij ook 
aanwezig zijn. 
 
 

Inloopspreekuur Jeugdverpleegkundige 

 

Op donderdag 21 maart 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 verpleeg-

kundige 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. 

 
Parro-app (de klassencommunicatie-app) 
 
Voor ouders die dit nog niet gedaan hebben: denkt u eraan om, 
zoals we in de brief deze week gevraagd hebben, de Parro-app te 
downloaden? Als iedereen dit gedaan heeft, gaan wij op maandag 4 
maart alles synchroniseren, waarna elke ouder een uitnodiging 
krijgt om Parro ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. 
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Kijkmoment 

 

Woensdag 27 maart staat een kijkmoment gepland. Ouders kunnen 

van 08.30—09.00u in de klas van hun kind een kijkje komen 

nemen terwijl ze bezig zijn. 

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 09.00u. 

- 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.  

 

Welkom 

 

Francesca Schaufeli - groep 1-2a 

Dex Hoeve   - groep 1-2a 

Jax van den Heuvel - groep 1-2b 

Jayvi Berends   - groep 1-2c 

Tomás Erkemeij   - groep 1-2d 

 
Kangoeroewedstrijd 
 
21 Maart 2019 zullen de rekenbollenbozen van onze school weer 
meedoen met de Kangoeroewedstrijd. 
 
"Wiskunde zou eigenlijk door iedereen het allerleukste vak 
gevonden moeten worden. Waar vind je zo veel uitdagende puzzels 
en hersenkrakers? Net zoals je met gymnastiek en sport je spieren 
traint, zo kun je je grijze cellen in conditie houden met de 
hersengymnastiek van Kangoeroe." 
 
Alle kinderen mogen meedoen aan een kleurwedstrijd. In de bijlage 
van deze nieuwsbrief vindt u een kleurplaat, daar staat ook de 

informatie voor deelname op.   

 
 

Collega’s 
 
Deze week is juf Eline Bevers, de IB-er, met zwangerschapsverlof 
gegaan. Zij wordt de komende periode vervangen door juf 
Annemiek van groep 7b op de maandag en dinsdag. Meester Frank 
gaat haar op die dagen vervangen in de groep. 
De 3e IB-dag van Eline wordt vervangen door juf Anke 
Weustenenk, die op de C. van Leeuwenschool in Eerbeek, werkt. 
 
Juf Eva van groep 1-2b heeft deeltijdontslag genomen in verband 
met haar studie. Dit betekent dat zij 1 x per 14 dagen op 
donderdag niet aanwezig zal zijn. Die donderdagen gaat meester 
Frank haar vervangen. 
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Vakantierooster 

 

Hieronder vindt u alvast het vakantierooster voor volgend 

schooljaar.  

 

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 27 februari 2020 

Paasmaandag   13 april 2020 

Meivakantie   27 april t/m 8 mei 2020 

(incl. Koningsdag en  

Bevrijdingsdag) 

Hemelvaart   21 en 22 mei 2020 

(+ extra vrije dag) 

Pinkstermaandag  1 juni 2020 

Zomervakantie   20 juli t/m 28 augustus 2020 

 

Schaken: Apeldoornse scholencompetitie te gast bij  

Hertog van Gelre 

 

Op 5 februari waren er speelrondes van de pupillencompetitie 

schaken. De B-poule speelde in de Hertog van Gelreschool. De 

organisatie was in handen van Susanne Linthorst en Marijke Weller. 

Een van de zaalleiders was Merijn van Delft (Internationaal 

Meester). Hij is de oom van Veerle, Lois en Hidde Weller van onze 

school. 

De Hertog van Gelre had acht spelers voor het team. Zij speelden 

allemaal één partij. 

Video-verslag: https://www.youtube.com/watch?

v=ae2lql434hk&feature=youtu.be  

Uitslagen en informatie: www.vcsc.nl  

 

 

 
Team Hertog van Gelre tegen 

Berg en Bosschool in de 

scholencompetitie. Met Hidde, 

Guus, Fynn en Luke.  

 

 

 

 

 

Tweede ronde vier nieuwe 
spelers van de Hertog van Gelre 
school: Loïs, Jolien, Kirsten en 
Damian. 

 

 

 

Verder deed op 16 februari een Hertogteam mee in het pupillentoernooi. 
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