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Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

De Sint is weer in het land en de gezellige periode van Sint en Kerst 

is begonnen. Vorige week heb ik u geïnformeerd over de positieve 

resultaten van het inspectiebezoek. Deze resultaten hebben we met 

elkaar gevierd, maar we blijven natuurlijk werken aan het beste 

onderwijs voor uw kind(eren). 

Tijdens de studiedag gisteren zijn we met het team bezig geweest 

met de kwaliteiten van de verschillende leerkrachten waaruit een 

teamwiel kon worden gemaakt met deze kwaliteiten erin verwerkt. 

We hebben stilgestaan bij de positieve eigenschappen en ook bij 

wat we op individueel en op teamgebied kunnen ontwikkelen om 

nog beter te worden. 

In het middagprogramma zijn we bezig geweest met de leerlijnen in 

de verschillende groepen. Hoe zorgen we ervoor dat we binnen de 

groep nog beter aanbod opmaat kunnen realiseren voor alle 

kinderen. 

 

In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen hoe we dit jaar de 

Goedheiligman willen verwelkomen en hoe we samen met u en de 

kinderen het Kerstfeest gaan vieren. 

Alvast een fijn weekend gewenst. 

 

Eveline Berns 

 

Codeclub in de groepen 7 

 

De kinderen uit de groepen 7 hebben de 

afgelopen 5 weken les gehad van de 

Codeclub Apeldoorn. Het thema van deze 

lessen was robotica en programmeren. De 

kinderen hebben intensief gewerkt met het 

computerprogramma Scratch. Hierdoor 

hebben zijzelf allerlei spelletjes leren 

ontwerpen.  

Het waren ontzettend leuke, leerzame en 

gave lessen. Afgelopen maandag hebben alle leerlingen een diploma 

mogen ontvangen. Een erg knappe prestatie.  

Complimenten voor jullie allemaal! 

 

Techniekmiddag 

 

De groepen 8 hebben een leerzame techniekmiddag gehad op het 

Sprengeloo. Wat hebben de leerlingen hard gewerkt om uiteindelijk 

trots met een zelfgemaakte lamp naar huis te gaan. 
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Kleuters 

 

Alle kleuters hebben deze week het pietendiploma gehaald met de 

gym. Komende week gaan ze op maandag en dinsdag samen 

pepernoten bakken. 

 

Broodtrommels 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

Sint is weer in het land 

maar onze gezonde principes doen we niet van de hand. 

Wilt u de broodtrommels vullen met gezonde dingen 

dan zullen onze kindertjes vanavond prachtig bij de haard zingen. 

Over wortels, komkommers en fruit 

‘geen pepernoten, chocola of donuts’, zingen zij luid. 

Ook in het nieuwe jaar gaan we zo door 

heel erg bedankt alvast, hoor! 

 

Sint en zijn pieten 

 

Welkom in groep 

1-2B (rode vlinders) 

Naud Liefers 

Jur Hoekman 

1-2C (oranje vlinders) 

Lynn de Wilde 

1-2D (groene vlinders) 

Fayèn Pattij 

 

Sinterklaas 5 december 

 
De school ziet er prachtig uit zo in de Sinterklaassfeer dankzij de 
OR en veel hulpouders. We zijn daar heel blij mee! 

Alle kinderen hebben intussen hun schoen gezet. De volgende 
ochtend bleek dat ook de rommelpieten weer in school zijn 
geweest. Gelukkig zat er wel in alle schoenen een cadeautje. 

Op 5 december hopen we Sinterklaas en zijn pieten te ontvangen 
op school. Denkt u eraan om uw zoon/dochter op tijd op het 

schoolplein bij de juf te brengen (om 08.20uur). Als u wilt kijken, 
dan kan dat achter het afzetlint aan de overkant van de straat. 
De informatie heeft u ook kunnen lezen in de gemailde brief van  
11 november. 

Wij gaan er een fijn Sinterklaasfeest van maken samen! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kerst 

 
Na de Sint komen we al weer aan bij de advent en de Kerst. 
We willen Kerst vieren op woensdag 18 december. In ieder geval 
wordt er een kerstlunch georganiseerd en een viering in de Onze 

Lieve Vrouwekerk. Praktische informatie over tijden en invulling van 
deze viering in de kerk, zullen we u zo spoedig mogelijk laten 
weten via de mail. 

Van de OR 

Zie ginds komt de stoomboot……...of misschien toch niet? Hoe dan 
ook, wij zijn er klaar voor! Tijdens een heerlijk avondje is met hulp 
van vele ouders de school weer versierd. Bedankt! 

 
De OR heeft natuurlijk nauw contact met de Goed Heiligman en uit 
betrouwbare bron hebben we vernomen dat hij ook dit jaar samen 

met zijn pieten op 5 december een bezoek brengt aan school. Daar 

horen natuurlijk cadeautjes en heel veel strooigoed bij. Vanuit de 
OR zorgen wij in de ochtend ook voor iets te eten en te drinken 
voor alle kinderen. Al met al gaan we er een gezellige dag van 

maken! 
 
Vele handen maken licht werk. Dat weet de OR als geen ander en 
daarom zijn we op zoek naar versterking. Het liefst breiden we de 

groep uit met nog een aantal ouders die het leuk vinden om mee te 
denken en te helpen met het organiseren van alle activiteiten voor 
de kinderen. Om de evenementen voor de kinderen op school tot 
een succes te maken, willen we vaker uw hulp inschakelen. 

 
Zo is de Kerstwerkgroep al vol aan de slag om ook van Kerst een 
mooi feest te maken. Dus krijgt u een berichtje met het verzoek te 
helpen bij het optuigen van de kerstboom of de school om te 

toveren in kerstsferen, twijfel dan niet en kom! Wij zorgen voor de 
koffie en gezelligheid. 

Van MAM’s 

We gaan een gezellige periode in, die van Sinterklaas en Kerst. 
Sinterklaas is alweer in het land en er staan leuke activiteiten op 
het programma. Er worden op de BSO pepernoten gebakken, 

verlanglijstjes gemaakt en op 5 december zullen we een 
Sinterklaasbingo houden. Daarnaast waren de kinderen van de BSO 
allemaal uitgenodigd voor de MAM’s Pepernoten-Express op  
22 november. Iedereen heeft een heel gezellige middag gehad! 

 
MAM’s peuterkamer 
Ook bij de Peuterkamer hebben we het thema ‘Sinterklaas’. We 
mogen op 5 december aansluiten bij de Sinterklaasviering op 

school. Sint en zijn pieten komen ook even bij ons op bezoek op de 
groep. Vanuit MAM’s komt er op woensdag 4 december een collega 
langs voor een Sinterklaasvoorstelling. Dubbel feest dus! 

 
In deze drukke periode proberen we zoveel mogelijk structuur te 
bieden op de groep. We hebben een vast dagritme en vaste rituelen 
(zoals de liedjes). Daarnaast hebben we een aantal materialen vast  
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Van MAM’s (vervolg) 
 

op de groep staan, zodat de kinderen dit herkennen, zoals het  
keukentje en bijbehorend speelgoed of de blokken in de bouwhoek. 
We hebben sinds kort een sorteerbak waarin we voorwerpen 
kunnen sorteren, mengen en kunnen voelen. De materialen in de 

sorteerbak komen uit de flesjes. Met de handen of met een pincet 
kunnen de kinderen hiermee spelen. Dit vinden ze allemaal erg 
interessant, zoals op de foto te zien is. 
 

Vacature 
 

Wij hebben op onze BSO nog een vacature open staan. Bent u of 
kent u iemand die het leuk vindt om één of twee middagen per 

week te komen werken op onze BSO, dan kunt u contact opnemen 
met ons via hertogvangelre@mamskinderopvang. 
 
Dit is wat we zoeken: 

 Je vindt het een uitdaging te werken met kinderen van 4 t/m 
12 jaar 

 Je bent in ieder geval beschikbaar op dinsdagmiddag 

 Je beschikt over een diploma op pedagogisch of verzorgend 
gebied op minimaal mbo-3 niveau, bij voorkeur mbo-4. In de 
CAO Kinderopvang 2081-2019 kun je zien met welke 
diploma’s je in de kinderopvang bevoegd bent om te werken. 

 Je bent bij voorkeur in het bezit van een rijbewijs 

 Je bent enthousiast, sprankelend, je staat te popelen om 
nieuwe kennis op te doen, je bent een topper in samenwerken 
en gaat een nieuwe uitdaging niet uit de weg. 

 Je bent flexibel inzetbaar. 
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