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4 november 

Spelletjesmiddag kleuters 

 

6 november 

Landelijke stakingsdag 

onderwijs 

7 november 

Juf Sharon Dijkhof jarig 

12 november 

Oudergesprekken 

13 november 

OR-vergadering 

14 november 

Juf Lies jarig 

Oudergesprekken 

15 november 

Juf Janneke jarig 

 

19 november 

Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

26 november 

GMR-vergadering 

27 november 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag 

28  november 
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Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De herfst is inmiddels in volle gang; verkleurde bomen, bladeren op 

de grond en koudere nachten. In verschillende groepen wordt ook 

het herfstthema gebruikt. Afgelopen maand hebben we geen 

Hertogshow gehouden maar in plaats daarvan een tentoonstelling in 

elke klas. Leuk dat er zoveel enthousiaste ouders kwamen kijken. 

Aanstaande maandag komen er mensen van een bedrijf om 

opnames voor een promotiefilmpje voor de Hertog van Gelre te 

maken. Een aantal ouders zijn uitgenodigd om iets te vertellen over 

hun ervaringen met school. Ook zullen de kinderen uit de leerlingen-

raad iets vertellen over de Hertog. Zodra het filmpje klaar is, zullen 

we u dat laten weten. 

Zoals in de vorige nieuwsbrief al aangegeven, komt op maandag 18 

november Inspectie voor een vervolgbezoek. Wij zien dit met 

vertrouwen tegemoet! 

Eveline Berns 

 
Landelijke onderwijsstaking 

 
 

 

 

 

 

Zoals u in de gemailde brief heeft kunnen lezen, vindt er op 
woensdag 6 november een landelijke onderwijsstaking plaats.  

Een aantal collega’s van de Hertog heeft aangegeven te willen 
staken. Vandaag kregen we te horen dat ons bestuur nog andere 
voorwaarden koppelt aan de staking. Dit kan betekenen dat we dan 
de school de hele dag sluiten. Morgen hoort u dit definitief. 

 
Oudergesprekken 
 
Op dinsdag 12 en donderdag 14 november staan de 
oudergesprekken gepland. De gesprekken zijn voor de ouders van 
de kinderen van groep 7 en 8 verplicht. 
Voor de ouders van kinderen van groep 1 t/m 6 zijn deze 
gesprekken facultatief. De leerkracht van de groep nodigt u uit als 
zij graag een gesprek met u willen. Als u met betrekking tot uw kind 
dringende zaken wilt bespreken, dan kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht.  
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Van links naar rechts staand:  
Annika Schonewille, Toby 
Brom, Daan Hogeboom, Joanne 
Nikkels, Rosalie Bos 
 
Van links naar rechts zittend:  
Tim Kolmer, Ferron Heirath, 
Damian Boom, Vicky Bui 
 

 

 

 
Ontruiming 
 
Misschien heeft u van uw zoon/dochter gehoord dat we vóór de 
herfstvakantie een ontruiming hebben gedaan. Bij een ontruiming 
is het de bedoeling dat wij zorgen dat de school veilig en snel leeg 
is en dat iedereen buiten op de verzamelplaats staat. 
Alle leerkrachten bespreken begin van het jaar in de klassen wat de 
bedoeling is bij een ontruiming. Een aantal leerlingen heeft een 
taak hierin, zoals de ramen sluiten en de lichten uitdoen. 
Zowel iedereen uit het hoofdgebouw als uit de gebouwen bij de 
groepen 6 en 7 wisten ook dit keer precies wat er gedaan moest 
worden.  
Ergens dit schooljaar zullen we nog een keer ontruimen maar dan 
op een onverwacht moment. Ook dan moeten we met elkaar 
zorgen dat we rustig en snel de school verlaten volgens de 
afgesproken regels. 
De BHV-ers binnen onze school moeten elk jaar op 
herhalingscursus zodat ze precies weten hoe te handelen in 
bepaalde situaties. Net vóór de herfstvakantie is de herhalings-
cursus geweest en zijn we nu op de Hertog weer up-to-date. 
 
 
Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 
 
Op dinsdag 19 november komt de jeugdverpleegkundige op de 
Hertog voor een ouderspreekuur. Ouders kunnen bij haar terecht 
met opvoedvragen en vragen omtrent de ontwikkeling van hun 
kind. 
U kunt de jeugdverpleegkundige vinden van in het lokaal van de 
BSO (bij de groepen 6) van 13.00—14.00 uur. 
 

 

Welkom in 

 

groep 1-2A (rode vlinders) 

Ella Krukkert 

 

groep 1-2D (groene vlinders) 

Senna Lasthuis 

Mauri Guijs 

Leerlingenraad 

 

Ook dit jaar is er weer een leerlingenraad. Hierin zitten leerlingen 

van groep 4 t/m 8. Een keer per maand praten ze samen met juf 

Eveline over verschillende zaken. Eveline vertelt over de 

belangrijke dingen die de komende tijd staan te gebeuren (zoals 

de verbouwing van het atelier, het bezoek van Inspectie etc.). 

Verder komen onderwerpen aan de orde als buitenspeelgoed en 

sfeer in de klas. De foto van de leerlingenraad hangt bij de 

ingangen op de prikborden. 
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Sinterklaas 

 

Afgelopen periode hebben we het gehad over de viering van 

Sinterklaas en dan met name over de kleur van de pieten. 

De lijn van onze Stichting is dat Sinterklaas een feestelijk 

evenement moet zijn voor de kinderen. Hoe een school invulling 

geeft aan het feest mogen ze zelf bepalen. Wel dienen de scholen 

bij hun plannen rekening te houden met de ontwikkelingen in de 

samenleving. Verder is de verhaallijn van het Sinterklaasjournaal 

een belangrijke leidraad.  

Dit jaar hebben we ook de MR mee laten denken over de 

veranderde rol van de pieten. 

 

Het volgende is uit het overleg gekomen. De kleur van de pieten 

gaat veranderen. Ze zullen niet meer zwart zijn zoals voorgaande 

jaren, maar bruin. In ieder geval is minstens één van de pietjes een 

roetveegpiet. 

Samen gaan we er een gezellig Sinterklaasfeest voor de kinderen 

van maken! 

 

Atelier 

 

Binnenkort wordt het atelier (het blauwe gebouw achter de fietsen-

stalling) verbouwd om het nog meer geschikt te maken voor 

culturele en creatieve activiteiten. 

 

Van de OR 

Donderdag 26 september zijn alle leerlingen op schoolreisje 

geweest. Wat was het een gezellige dag! Vanuit de OR mocht ik 

mee met groep 3 en 4 naar Hof van Eckberge in Eibergen. De 

kinderen hebben heerlijk gespeeld in de binnenspeeltuin. Velen 

durfden het aan om door de regen ook het buitenterrein te 

verkennen. Het regenachtige weer mocht de pret in ieder geval niet 

drukken! Het feest was compleet met frietjes en een zelf getapt 

ijsje. In de bus terug nog een snoepje en daarna moe, maar 

voldaan, weer terug op school.  

Van leerlingen, leerkrachten, hulpouders en andere OR-leden heb ik 

gehoord dat ook de overige groepen zich prima vermaakt hebben. 

De locaties waren top en iedereen heeft een geweldig schoolreisje 

gehad. Via deze weg wil ik alle extra (hulp)ouders bedanken voor 

hun tijd en enthousiasme. 

 

Vind je het ook leuk om mee te denken over de locaties van het 

schoolreisje voor volgend jaar en mee te helpen met de organisatie 

daarvan? Wil je mee beslissen in de vele andere activiteiten, zoals 

Sint en Kerst, die wij voor de leerlingen met veel plezier 

organiseren? Meld je dan aan bij ons! Wij hebben dit schooljaar nog 

steeds heel veel hulp nodig in de OR! 

Namens de OR, Marlise Bisseling 
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Ziektemeldingen 

@hertogvgelre.nl 

 

 

 

Van MAM’s 

Herfst, herfst, wat heb je te koop 

Honderd duizend bladeren op een hoop 

Zakken vol met wind 

Ja mijn kind 

‘K weet niet of jij dat aardig vindt 

De herfst is begonnen. Op onze Peuterkamer wisselen we elk 

seizoen ons aanbod van activiteiten. Een aantal materialen blijft op 

de groep, zoals de blokken, de huishoek en de puzzels. Een deel 

van het materiaal wisselen we regelmatig. Zo hebben we nu bakjes 

met eikels, kastanjes, beukennootjes en walnoten. De kinderen 

kunnen dit sorteren door ze het in het juiste blik te doen.  

 

MAM’s BSO knutselproject  

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen. zijn we bij de 

start van het schooljaar begonnen met een knutselproject. 

Wekelijks wordt er op dinsdag en donderdag geknutseld,  genaaid, 

gezaagd, gelijmd en getimmerd aan allerlei leuke werkjes. 

Portemonnees, pennenbakken of schattige konijntjes, er komt van 

alles voorbij. Het knutselproject is voor kinderen vanaf 7 jaar. We 

vinden het op de BSO belangrijk om de activiteiten voor de 

verschillende leeftijdsgroepen uitdagend te houden. Vandaar dat 

sommige projecten voor de grote kinderen zijn en sommige 

projecten juist voor de kleinere kinderen.  

De afwisseling in activiteiten is ook in de vakantie terug te zien. Zo 

zijn de kleine kinderen als uitstapje een ochtend naar het 

kabouterbos geweest. De grotere kinderen zijn ’s middags naar de 

Sportinstuif geweest. Daarnaast zijn er natuurlijk ook activiteiten 

die leuk zijn voor alle leeftijden, zoals koken in het kookcafé, 

spellen in de gymzaal, knutselen of lekker vrij spel.  
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