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

We kijken goed terug op de afgelopen maand. De groepen zijn  
volop bezig geweest met de gouden weken. Leuk dat er zo veel 
ouders waren die samen met de kinderen en de leerkrachten de 
start van het jaar hebben gevierd de 13e september. 
 
Op 13 september ontvingen we ook op school de wethouder van 
o.a. onderwijs, Nathan Stukker (CDA). De heer Stukker die 
onderwijs sinds 2018 in zijn portefeuille heeft, wil de scholen graag 
beter leren kennen. Hij heeft een rondleiding gehad, is alle groepen 
langs geweest en heeft met een heel aantal collega’s en kinderen 
gesproken. 
 
Vorig schooljaar hebben we u geïnformeerd over het inspectie-
bezoek dat in het begin van dat schooljaar is geweest. Een punt van 
geconstateerde zorg waren de eindopbrengsten van groep 8 in de 
periode 2016 t/m 2018. Naar aanleiding daarvan hebben we o.a. 
een aantal interventies ingezet en extra ondersteuning, waar dat 
nodig was, gegeven aan leerlingen. Dit heeft geleid tot een mooie 
Citoscore van de groepen 8 in 2019 (boven het landelijk 
gemiddelde). 
Dit jaar komt er een vervolgbezoek van Inspectie en wel op 
maandag 18  november 2019. Wij zien het bezoek met veel 
vertrouwen tegemoet. 
 
We hopen veel ouders te kunnen verwelkomen bij de workshops die 
gehouden worden tijdens de interactieve ouderavond. Mocht u zich 
nog niet opgegeven hebben en mocht u wel een interessant 
workshop bij willen wonen, stuurt u dan zo spoedig mogelijk een 
mailtje naar: info@hertogvgelre.nl 
 
Eveline Berns 

 
Afscheid conciërge Chantal 
 
Misschien is het u al opgevallen dat 
Chantal niet meer op school aanwezig is. 
Vanwege een andere baan lukt het Chantal 
niet meer om haar werkzaamheden op de 
Hertog voort te zetten. Dat vinden wij 
ontzettend jammer! We wensen haar het 
allerbeste voor de toekomst en hebben 
volgende week een moment om met alle 
collega’s afscheid van haar te nemen. 

 

Kinderboekenweek 
 
Ook dit jaar besteden we weer aandacht aan de Kinderboekenweek 
die loopt van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘reis je mee’. Net als 
voorgaande jaren doen we weer mee met de Bruna actie. We willen 
u vragen als u met uw kind een boek koopt bij Bruna, het bonnetje 
in te leveren bij de leerkracht van uw kind.  
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Kinderboekenweek (vervolg) 
 
Deze bonnetjes verzamelen wij en we mogen dan gratis boeken 
halen voor school voor 20% van het totaalbedrag. 
We openen de Kinderboekenweek op woensdag 2 oktober om 08.20 
uur op het schoolplein. We sluiten de Kinderboekenweek af 
met het voorlezen van de bovenbouw leerlingen aan de onderbouw 
leerlingen. De kinderen die gaan voorlezen, mogen van huis een 
mooi boek daarvoor meenemen. U hoort hier nog over van uw kind. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u nog een informatiebrief van 
ons over de Kinderboekenweek. 
 
Hertogshow/cultuur op de Hertog 
 
Zoals u misschien wel weet, hebben wij de laatste jaren ons 
cultuuronderwijs een flinke boost gegeven. Dit onder andere door 
de CMK-subsidie binnen te halen. Door die subsidie hebben wij 
onze cultuurlessen meer kwaliteit kunnen geven.  
Regelmatig zijn er kunstenaars in de klas geweest om met de 
leerlingen een gave workshop te doen. Dit wisselde in verschillende 
disciplines die onder cultuur vallen: poëzie, drama, dans, beeldend, 
media design, cultureel erfgoed etc. 
We gaan er als school steeds meer naar toe om zelfstandig kwaliteit 
te geven aan onze cultuurlessen. Dit doen we met een 
procesgerichte didactiek; niet persé het eindproduct is belangrijk, 
maar juist het creatieve proces er naar toe. 
 
Tijdens wisselende Hertogshows willen wij u als ouder meenemen 
in het proces en kleine/korte delen van het eindproduct met u 
delen. De Hertogshows zullen dit jaar niet alleen meer echte 
‘shows’ zijn maar kunnen ook een tentoonstelling of een andere 
manier van presentatie van onze cultuurlessen zijn. Als ouder(s)/
verzorger(s) wordt u op bepaalde momenten in het jaar 
uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 
 
De eerste Hertogshow van vrijdag 11 oktober komt te vervallen en 
wordt, vanwege ons cultuurcircuit, verplaatst naar donderdag 17 
oktober. Tussen 13.45 en 14.15u bent u van harte welkom 
om in het lokaal van uw kind(eren) te kijken naar de creatieve 
processen en eindproducten die zij tijdens het cultuurcircuit met het 
thema ‘reis mee’ hebben doorlopen en/of ontworpen. 
 
Wij zien u graag op 17 oktober! 
 
Open dag 
 
Op woensdag 9 oktober staat de jaarlijkse open dag voor PO-
scholen op stapel. 
Geïnteresseerde ouders kunnen dan een kijkje komen nemen op 
school tijdens de inloop (van 09.00—12.00u). Ze zullen worden 
rondgeleid door leerlingen van school. Directie en zoveel mogelijk 
bouwcoördinatoren zijn dan beschikbaar voor een gesprekje en 
voor vragen. 
 
Parkeren 
 
Fijn dat u rekening houdt om uw auto elders te parkeren als er een 
begrafenis is bij de Julianakerk. 
Echter horen we geluiden van bewoners van de Groenoordlaan dat 
zij enorme overlast ervaren van het parkeren voor hun opritten en 
voor het gebruik van de straat als ‘kiss en ride’. Dat vinden wij erg 
vervelend en wij willen u dan ook vriendelijk maar dringend 
verzoeken niet te stoppen in de Groenoordlaan of uw auto daar te 
parkeren. In geval van een begrafenis graag kijken waar het 
parkeren geen overlast veroorzaakt. 
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Vertrouwenspersoon 
 
Bij de vertrouwenspersoon kunnen kinderen maar ook ouders, 
leerkrachten en medewerkers terecht als ze iets willen bespreken 
dan hen dwars zit. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn 
Irma Assink (groepsleerkracht) en Eline Bevers (intern begeleider). 
Vorige week hebben Irma en Eline de groepen 3 t/m 8 bezocht om 
aan te geven dat zij de vertrouwenspersonen van de school zijn en 
met welke vragen/problemen je bij hen terecht kunt. 
 
 
Buitenschoolse activiteiten 
 
Schaken 
Schaken is leuk en maakt je slimmer. Schaakleraar Karel van Delft 
heeft proeflessen op school gegeven. Dat heeft twee bedoelingen: 

- uitleg wat er gebeurt in de schaaklessen die elke maandag van 
  14.00—15.00u op school zijn 
- hoe je zelf met schaken bezig kan zijn 

Niet iedereen gaat deelnemen aan naschoolse schaaklessen. Toch 
wil je misschien thuis of op school af en toe schaken. De 
leerkrachten gaan met de leerlingen de film ‘Lang leve de koningin’ 
bekijken. In de teamkamer staan schaaksets. Die kunnen 
leerkrachten gebruiken om in de klas te schaken.  

Op internet is veel informatie te vinden om zelf met schaken bezig 
te zijn. Een handig overzicht kun je vinden via: 
www.schaakacademieapeldoorn.nl/databakn/58-11-x-schaakvaria. 
Je kunt daar onder meer het boekje ‘ik leer schaken’ lezen en 
downloaden. 
Als je vragen hebt, kun je altijd mailen met Karel van Delft. 
mail: karel@kvdc.nl 
site: www.schaakacademieapeldoorn.nl 
 

MAM’s  
 
Heeft u laatst kinderen in kleine zeilbootjes zien varen op het 
Kanaal? Dat waren de kinderen van de BSO van MAM’s Hertog van 
Gelre. 
Zij hebben in de eerste weken van september vijf middagen 
zeilclinics mogen volgen op het Apeldoorns Kanaal. De kinderen 
hebben in tweetallen of alleen geleerd hoe je een boot kunt 
besturen. De clinics werden gegeven door een bevoegd zeil-
instructeur. 
Kinderen vanaf groep 3 konden deelnemen aan de clinics. Zij 
hebben genoten van de middagen en kijken nu al uit naar de 
volgenden clinics, die we hopelijk volgend jaar weer gaan volgen. 
De zeilclinics zijn opgezet vanuit de stichting ‘Beleef het Kanaal’. 
Met hulp van gemeentesubsidie en bootjes van het Koninklijk 
Nederlands Watersport Verbond zijn deze clinics aangeboden. 
 
Daarnaast zijn wij op de BSO gestart met het knutselproject. 
Hierbij gaan kinderen aan de slag met bijvoorbeeld de naaimachine 
om zelf allerlei leuke spullen te maken. Het knutselproject vindt de 
eerste maanden van het nieuwe schooljaar plaats op dinsdag en 
donderdag. Zo kunnen de kinderen ook langer werken aan een 
knutsel en hebben alle kinderen kans om deel te nemen. 
 

 

 

 

 

Veerle Weller gaf in groep 8 

uitleg hoe je kunt schaken 

tegen het programma 

‘Schaken is cool’ 
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MAM’s (vervolg) 
 
De peuters van de Peuterkamer hebben een goede start gemaakt 
na de zomervakantie. We hebben een aantal nieuwe kinderen 
mogen verwelkomen. Alle kinderen hebben hun plekje inmiddels 
gevonden. Het is een gezellige groep peuters!  
 
Mocht u ook interesse hebben in MAM’s Kinderopvang, kunt u 
mailen naar: hertogvangelre@mamaskinderopvang.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ziektemeldingen 

@hertogvgelre.nl 
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