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

We zijn het nieuwe schooljaar goed gestart! Nadat de kinderen naar 
de klas(sen) waren gebracht, is een aantal ouders bij het 
koffiemoment geweest om even bij te kletsen met elkaar en 
ondergetekende. 
Voor de kinderen staan komende weken staan helemaal in het teken 
van kennismaken met elkaar. De gouden weken van de 
Kanjertraining. In alle groepen worden er spelletjes gedaan, samen 
gesproken en samen gedeeld om elkaar goed te leren kennen en er 
een fijn jaar van te maken.  
 
Eveline Berns 

 

 
Viering opening schooljaar 
 
In het kader van de afsluiting van de gouden weken en om de start 
van het nieuwe schooljaar te vieren, zijn alle ouders uitgenodigd op 
vrijdag 13 september om 14.00u op het schoolplein. 
 
De leerkrachten komen met de kinderen naar buiten. Wij willen u 
vragen om uw kind(eren) bij de leerkracht op te halen en samen op 
het plein te genieten van een hapje en drankje. 

 

Startgesprekken 
 
Elk schooljaar beginnen de leerkrachten met de startgesprekken. Dit 
is om u en uw kind beter te leren kennen. Deze gesprekken worden 
gehouden op dinsdag 17 en donderdag 19 september en zijn 
verplicht voor de groepen 1 t/m 6. Voor de groepen 7 en 8 zijn ze 
facultatief. 
De startgesprekken gaan we dit jaar via de Parro app plannen. 
Vanaf vrijdag 6 september om 15.00u gaat de planner open voor 
ouders met 2 kinderen of meer. 
Vanaf maandag 9 september om 15.00u gaat de planner open voor 
de andere ouders. 
U kunt zich inschrijven t/m 13 september. Op deze manier hoeven 
we niet meer met briefjes te werken. Het is voor ons de eerste keer 
dat we op deze manier gaan plannen, er kan dan nog het een en 
ander misgaan. Mochten er zich problemen voordoen, geeft u het 
dan gerust even aan bij de leerkracht. 
Mocht u geen gebruik maken van Parro, dan verzoeken wij u contact 
op te nemen met de leerkracht en samen een afspraak in te 
plannen. 
De startgesprekken voor de groepen 7 en 8 zijn facultatief omdat de 
verplichte gesprekken voor deze groepen begin november zullen 
plaatsvinden. 
De leerkracht van de groepen 7 en 8 benadert zelf ouders voor een 
eventueel zorggesprek. Wordt u niet benaderd maar heeft u wel 
zorg, dan kunt u persoonlijk bij de leerkracht een afspraak maken. 

 

http://www.hertogvgelre.nl/
http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kijkmoment 
 
Op maandag 16 september staat het eerste kijkmoment gepland. 
Ouders kunnen van 08.30-09.00u een kijkje nemen in de klas 
terwijl de kinderen aan het werk 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. 
 
 
Parkeren 
 
Hierbij nog even een uitleg voor nieuwe ouders en een reminder 
voor de andere ouders. 
School huurt dagelijks het parkeerterrein bij de Julianakerk. Hier is 
voor de ouders die met de auto komen, meer dan voldoende 
parkeergelegenheid. Te voet ben je via het paadje dat langs de 
Welgelegenhal loopt, binnen twee minuten op het schoolplein. 
Wij verzoeken u liever niet te parkeren op de parkeerplaats vóór de 
Welgelegenhal. Hier kunt u wel d.m.v. de kiss– and ride strook uw 
kind(eren) afzetten en weer doorrijden. 
 
Parkeren, inrijden en keren op het doodlopende stuk Morellenlaan 
zorgt voor zeer onveilige momenten, zeker voor kinderen (en 
ouders) die te voet of op de fiets gebruik maken van deze weg. 
 
Langs school en aan de overkant is een onderbroken gele streep 
getrokken door de gemeente. Dit betekent dat u hier niet mag 
parkeren. De wijkagent handhaaft hier ook op. 
Geeft u bovenstaande svp ook door aan opa’s en oma’s die 
kinderen komen brengen en halen. 
 
Welkom in: 
groep 1-2B (rode vlinders) 
Duncan Somers   Jason Dekker 
Femke van Loon   Lynn Bos 
Eline van Houten  Aadje de Jongh 
Jack Dekker   Mirte van Helden 
 
groep 1-2C (oranje vlinders) 
Aiden van Ree   Kyamee Scholten 
Jaylinn Wijnands   Liam Scholten 
Jesse Schuurman  Mijo Abramovic 
Sem Dijk 
 
groep 1-2D (groene vlinders) 
Hugo Tempelman   
Rogier Lagerweij 
Mads Blaauw 
 
andere groepen 
Mayson van Ree (groep 4A) 
Jesse Meijboom (groep 6A) 
Xander Dalhuisen (groep 8B)  
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Gruitdagen 
 
Om kinderen bewust te maken van goed ‘snoepen’ hebben wij 
op de Hertog de zogenaamde gruitdagen ingevoerd. Dit betekent 
dat de kinderen op de woensdag, donderdag en vrijdag voor de 
pauze ‘s ochtends iets van groente of fruit meenemen om te eten in 
plaats van koekjes en andere zoetigheden. 
 
 
Buitenschoolse activiteiten 

Dit schooljaar worden er ook weer een aantal buitenschoolse 
activiteiten aangeboden. De school plaatst informatie in een 
nieuwsbrief en/of stuurt folders door naar de ouders. Ouders 
hebben zelf contact met de aanbieders om hun kind op te geven 
etc. 
Typecursus voor de groepen 6 t/ m 8— deze is vorig schooljaar 
al gecommuniceerd met ouders. Er zijn een 12-tal kinderen voor 
opgegeven. Deze cursus start op woensdag 11 september in de 
grote hal op school om 14.15 uur. 
 
Mad Science 
Dit is een activiteit over wetenschap en techniek en wordt op een 
speelse manier gegeven. 
Woensdag 11 september komt onder schooltijd de professor een 
show geven voor de groepen 3 t/m 8. Kinderen krijgen naderhand 
een formulier mee waarmee ouders hen op kunnen geven. 
Zie informatie in de bijgaande folder. 

Schaken 
In de week van 16 september komt dhr. Karel van Delft in de 
groepen 3 t/m 8 een proefles schaken geven. 
Mochten kinderen enthousiast zijn om mee te doen, dan kunnen 
ouders dit aangeven op bijgaand formulier. 
Deze activiteit wordt gegeven op maandag na school v.a. 30 
september. 

MAM’s  

Wij hopen dat iedereen een fijne zomervakantie heeft gehad! 

In het nieuwe schooljaar mogen wij een aantal nieuwe kinderen 
ontvangen op de BSO en op de Peuterkamer. Wij willen alle 
(nieuwe) kinderen veel plezier toewensen! 

Wij blikken graag nog even terug op de zomervakantie. Op onze 
vakantie BSO hebben we in de vakantie een reis gemaakt langs 
verschillende landen. Elke week waren we in een ander land en 
hebben we allerlei activiteiten gedaan die passen bij dat land. We 
zijn in Italië, Japan, Engeland, Amerika, Brazilië en Nederland 
geweest. In Italië hebben we onder andere een kijkje mogen 
nemen in een ijssalon en mochten we natuurlijk ook een ijsje 
proeven. In Japan hebben we geleerd hoe we met stokjes kunnen 
eten. In Engeland hebben we cricket gespeeld. In Amerika gingen 
we onder andere linedansen en hebben we heerlijke broodjes 
hamburger gemaakt. Toen we in Brazilië waren hebben we een 
workshop Capoeira gehad. Tot slot hebben we in Nederland 
Hollandse tegeltjes gekleurd en zijn we bij Het Loo op bezoek 
geweest. 

Kortom, we hebben een gezellige vakantie gehad. We hebben 
genoten van het mooie weer tijdens onze wereldreis. We zijn nu 
weer helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar. 
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MAM’’s (vervolg) 

 

Mocht u interesse hebben in opvang bij de Peuterkamer of (op de 

(vakantie) BSO, dan kunt u mailen naar 

hertogvangelre@mamskinderopvang.nl  
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