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17 juli 

Bedanken hulpouders  

Groepen 8 om 12.00u vrij! 

Musical/afscheidsavond gr. 8  

 

18 juli  

Kennismakingsmoment 

nieuwe groepen 13.00-

14.00u  

19 juli  

Groep 1 t/m 7 om 12.00u 

vrij! Groep 8 hele dag vrij!  

 

22 juli t/m 30 augustus 

Zomervakantie  

 

2 september 

Start schooljaar 

 

5 september 

Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Nog drie dagen en dan is het zomervakantie. Terugkijkend kan ik 

concluderen dat het een enerverend én mooi schooljaar is geweest. 

Er is bezoek geweest van Inspectie, er is heel hard gewerkt door 

alle collega’s en we hebben een mooi Cito-eindresultaat bereikt. 

Iedereen heeft een zomervakantie dik verdiend.  

Zoals u eerder heeft kunnen lezen gaat een aantal collega’s ons 

verlaten (zie hierna) en komt er een aantal nieuwe leerkrachten 

onze school versterken (zie hierna). 

 

Wij hebben zin en vertrouwen in een mooi en goed aankomend 

schooljaar. Een jaar waarin wij nog meer werk willen maken van 

samenwerking met u als ouders, waar de Hertogshow in een andere 

vorm terugkeert, waar we met vertrouwen Inspectie zullen 

ontvangen en dagelijks willen werken aan de ontwikkeling van uw 

kind. 

In de eerste weken van het nieuwe schooljaar ontvangt u een 

nieuwe ouderjaarkalender. 

 

Voor nu wens ik u namens mezelf en het hele team een ontzettend 

fijne en relaxte vakantie! 

 

Eveline Berns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid collega’s 

 

Zoals u in de formatiebrief heeft kunnen lezen, neemt een aantal 

collega’s afscheid van de Hertog van Gelre. Dit zijn Eva Heijboer, 

Marian Jansen op de Haar, Kimberley Freriks, Linda van der Worp en 

Jeffrey Wijnen.  

Mocht u afscheid van hen willen nemen, dan kunt u hen even 

opzoeken in school of even binnenlopen in hun klas. 

Tevens kunt u de leerkracht in de klas van uw zoon/dochter op 

vrijdag om 12.00u een fijne vakantie wensen. 
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Vakanties en studiedagen 

 

Eerder hebben we al de vakanties voor volgend schooljaar met u 

gedeeld. Hieronder nogmaals de vakanties aangevuld met de 

studiedagen. 

U kunt zo alvast rekening houden met de extra vrije dagen/

middagen. 

 

Vakantie 

21 t/m 25 oktober                   Herfstvakantie 

23 december t/m 3 januari       Kerstvakantie 

24 t/m 28 februari                   Voorjaarsvakantie 

10 t/m 13 april               Pasen 

27 april t/m 8 mei       Meivakantie 

21 en 22 mei        Hemelvaart 

1 juni         2e Pinksterdag 

20 juli t/m 28 augustus      Zomervakantie 

Studiedagen 

vrijdag 27 september           groep 1/2 om 12.00u vrij 

vrijdag 18 oktober          alle groepen vrij 

woensdag 27 november       alle groepen vrij 

donderdag 5 december        groep 1/2 om 12.00u vrij 

maandag 3 februari   alle groepen vrij 

vrijdag 21 februari               alle groepen om 12.00u vrij 

donderdag 19 maart          alle groepen vrij 

vrijdag 24 april           groep 1/2 om 12.00u vrij 

dinsdag 2 juni    alle groepen vrij 

vrijdag 17 juli    alle groepen vrij 

 

 

Nieuwe collega’s 

 

Hieronder stellen een drietal nieuwe collega’s zich aan u voor. 

Marjo wordt duoleerkracht van groep 1-2B, Mirjam van groep 3A, 

Daniëlle van groep 1-2D. Janneke gaat als onderwijsassistent aan 

het werk. 

 

Ik ben Marjo Bandringa, getrouwd, twee dochters en twee klein-

kinderen. Het komende schooljaar werk ik naast Eugenie in de rode 

vlindergroep. 

De afgelopen drie jaar heb ik gewerkt in Eerbeek op de C. van 

Leeuwenschool in groep 1-2B. Daar was voor mij het komende jaar 

geen plek in de kleutergroep, vandaar dat ik mijn collega’s op de 

Hertog en de Bernardus in Epe, komt versterken in het jonge kind 

team. Voor mijn zijn structuur, duidelijkheid, vertrouwen en 

veiligheid erg belangrijk in mijn werk met jonge kinderen. In een 

uitnodigende leefomgeving wil ik kinderen uitdagen en motiveren 

om te komen tot spel en daardoor tot ontwikkeling. Ik heb er zin in. 

Ik ben Mirjam Gaarman, 33 jaar, woonachtig in Vaassen, getrouwd 

met een lieve man en heb een prachtige zoon Nick van bijna een 

jaar. De afgelopen 10 jaar heb ik met veel plezier gewerkt op de 

Sebastiaanschool. Nu is het tijd voor een nieuwe uitdaging op een 

nieuwe plek. Ik kijk er dan ook naar uit om bij jullie op school te 

komen werken. Als u vragen heeft of kennis wilt maken, kom 

gerust even langs! 
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Nieuwe collega’s (vervolg) 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Hierbij wil ik mij graag even voorstellen. Mijn naam is Daniëlle 

Gerritsen en ik ben 24 jaar. Naast het werken speel ik volleybal en 

houd ik veel van lezen. Ik heb dan ook een groet verzameling 

kinderboeken waar ik graag uit voorlees. Daarnaast doe ik ook 

graag leuke dingen met mijn vriend, familie of vrienden. Het les 

geven aan de kleuters is waar ik veel plezier aan beleef!  

Daarnaast vind ik ook ontwikkelingen en verbeteringen binnen het 

onderwijs erg interessant. In het kader hiervan het ik het afgelopen 

jaar een opleiding afgerond aan de Universiteit Utrecht gericht op 

maatschappelijke opvoedingsvraagstukken. Ik kijk er erg naar uit 

volgend jaar op de Hertog te gaan werken in groep 1-2B. Voor nu 

wens ik u een fijne vakantie en zie ik u graag in het nieuwe 

schooljaar! 

 

Ik ben Janneke Nieboer , getrouwd en we hebben 3 kinderen van 

30, 28 en 22 jaar. Sinds januari 2019 zijn wij in Hoenderloo 

komen wonen. We komen uit Voorschoten en hadden al jaren 

lang de droom om heerlijk buiten te wonen met onze beestenboel 

(die langzaam steeds omvangrijker wordt) en dat is gelukt. We 

genieten volop van het buitenleven in het mooie dorp 

Hoenderloo! 

Ik heb ruim 16 jaar met heel veel plezier gewerkt op een 

basisschool in Voorschoten als onderwijsassistent. Sinds augustus 

2018 ben ik gestart op het kinderdagverblijf Pommetje in 

Hoenderloo. Ik heb daar tot nu met veel plezier gewerkt maar ik 

merkte dat mijn hart toch meer bij het onderwijs ligt. 

Ook ben ik sinds 2014 zelfstandig ondernemer en heb een eigen 

bedrijfje; Mindful Groter Groeien. Ik geef mindfulness trainingen 

aan kinderen, jongeren en volwassenen. 

Mijn visie op het werken met kinderen is dat kinderen kinderen 

mogen zijn en dat ieder kind uniek is en zich ontwikkelt in zijn of 

haar eigen tempo. Dat ik daarin het kind kan en mag stimuleren 

en begeleiden, zodat het zich kan ontwikkelen als een gelukkig en 

zelfstandig individu. 

Ik kijk er naar uit om samen met de  collega’s van de Hertog van 

Gelre school te gaan samenwerken.   
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MAM’s  

 

Peuterkamer en hele dagopvang 

 

De afgelopen periode hebben wij van een aantal rupsen afscheid 

genomen op de Peuterkamer. Wij wensen alle kinderen veel succes 

en plezier op school! Na de vakantie starten er weer nieuwe rupsen. 

Dit vinden wij erg gezellig. 

 

Met het thema ‘zomer’ zijn we druk bezig geweest. We hebben 

zwembroeken en ijsjes geknutseld. Daarnaast hebben we allerlei 

leuke spelletjes gedaan, zoals het sorteren van schelpen en het 

zeven van zand. 

 

Lieve rupsen, we wensen jullie een hele fijne vakantie! De 

Peuterkamer is in de schoolvakanties gesloten. Vanaf maandag 2 

september zijn we weer geopend. 

 

Wist u dat we nog wat plekken vrij hebben op de Peuterkamer? 

Mocht u uw kind willen opgeven voor de Peuterkamer of meer 

informatie willen, dan kunt u een mail sturen naar: 

hertogvangelre@mamskinderopvang.nl  

 

BSO 

 

Op de BSO hebben we veel leuke en gevarieerde activiteiten 

gedaan: we zijn met het warme weer vooral lekker naar buiten 

geweest. We hebben met onze blote voeten gevoeld aan 

verschillende materialen in ons zelf gemaakt blote voeten pad. Dit 

in het kader van de Modderweek bij MAM’s! Wat was het heerlijk! 

 

We kijken uit naar een gezellige vakantieperiode op de BSO. Als 

thema hebben we: MAM’s wereldreis. Elke week zullen we in een 

ander land arriveren en staan de activiteiten in het teken van dat 

land. Aan het eind van de vakantie hebben de kinderen een 

wereldreis gemaakt door zes verschillende landen. De activiteiten 

variëren in knutselwerkjes, taalopdrachten, quizzen, maaltijden 

maken en nog veel meer leuke ideeën! 
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