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23 december t/m 3 januari 

Kerstvakantie 

 

6 januari 

OR-vergadering 

6 januari 

Oliebollenmoment 08.30u 

14 januari 

GMR-vergadering 

17 januari 

Juf Annemiek jarig 

Kijkmoment: 13.30-14.00u 

18 januari 

Juf Zerrin jarig 

 

21 januari 

Hertogshow 

MR-vergadering 

30 januari 

Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We kijken terug op een fijne maand met een heel leuk Sintfeest en 
gisteren het Kerstfeest op school en in de O.L.V. kerk. 
Een grote verrassing gisteren was het voor de kinderen en de 
leerkrachten dat er pizza’s werden gebakken op het schoolplein. 
De OR heeft dit Kerstfeest geweldig geregeld voor zoveel kinderen; 
petje af voor deze groep! 
 
Ook komend kalenderjaar staan wij voor de kinderen klaar en staan 
we voor goed onderwijs in de beste omgeving. 
 
Ik wens u namens het team van de Hertog van Gelre allen hele fijne 
dagen en heel veel geluk en liefde voor het nieuwe jaar 2020! 

Eveline Berns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Welkom met oliebollen 
 
Meteen na de vakantie, op maandag 6 januari, willen we met alle 
kinderen en ouders een nieuwjaarsmoment met oliebollen houden 
op het schoolplein. Iedereen is welkom vanaf 08.30 uur! 
 
 
Vlog website 
 
Afgelopen maand is er een vlog opgenomen waarin leerlingen en 
een ouder vertellen wat er zo leuk is aan de Hertog van Gelre 
school. 
Het is een erg mooi promotiefilmpje geworden. U kunt de vlog 
vinden op de website van de Hertog van Gelre, door te klikken op 
‘schoolinformatie’ en dan naar beneden te scrollen. 
Of u kopieert onderstaande link in de adresbalk van uw browser. 

https://youtu.be/WRNrTSTKPFk 
 
 

 

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


 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Parkeren kerk 
 
Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, is de parkeerplaats bij de 
Julianakerk zo goed als klaar. Dit betekent dat u vanaf maandag  
6 januari weer terecht kunt op de parkeerplaats als u uw kinderen 
met de auto brengt en/of haalt. 
 

Welkom in 
 
groep 1-2A (blauwe vlinders) 
Elina Toker 
Julian Sinnige 
 
groep 1-2B (rode vlinders) 
Vayèn van IJzendoorn 
 
groep 1-2C (oranje vlinders) 
Victoria Saija 
Nigel Noya 
 
groep 1-2D (groene vlinders) 
Jill van Baren 
Faya Schouten 
Leon Nieuwkamp 

Kijkmoment  
 
Op vrijdag 17 januari staat weer een kijkmoment gepland. Ouders 
kunnen van 13.30—14.00u 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.  

 
 
Landelijke onderwijsstaking 
 
Ondanks dat er afgelopen week een CAO-akkoord is bereikt, gaat 
de aangekondigde tweedaagse staking op donderdag 30 en vrijdag 
31 januari door. De bonden hebben daartoe opgeroepen.  
De reden om de onderwijsstaking door te laten gaan, is dat er nog 
steeds structurele investeringen nodig zijn. 
 
Onze Stichting zal waarschijnlijk dezelfde voorwaarden hanteren als 
bij de vorige staking. Houd u er vast rekening mee dat er een grote 
kans bestaat dat de school ook nu dicht gaat. 
 
Na de Kerstvakantie gaan wij bij de collega’s inventariseren om 
daarna zo spoedig mogelijk met u te communiceren of de school 
dicht is. Inmiddels is dit item ook besproken in de MR. 
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Inzameling goed doel 
 
Lieve lezer, 
 
Mijn naam is Inge Huiskamp en 
mijn zoontje Loek zit in groep 3 
van de Hertog van Gelre. Een hele 
goede kennis van ons gaat begin 
van het nieuwe jaar naar Gambia 
om daar 12 compounds te 
voorzien van eigenlijk 
alles...aangezien er niets is en 
alles zo welkom is! 
Willen jullie mij (maar vooral 
Gambia) helpen door kleding, 
schoenen, speelgoed etc. in te 
zamelen? De spullen mogen in de 
eerste week van januari 
neergezet worden in een speciale 
bak die in de grote hal staat. Ik 
zorg dan dat het op de goede plek 
komt. 
Het enige verzoek is: aangezien de spullen verscheept worden en 
er betaald moet worden per m3 zijn we alleen op zoek naar goede/
niet kapotte spullen voor zowel kids als volwassenen. 
 
Fantastisch bedankt alvast voor jullie hulp! 
Lieve groet, 
Inge  
 
Parro app 
 
De Parro app wordt veelvuldig gebruikt door leerkrachten om foto’s 
en/of korte verhaaltjes te delen over wat er in de klas gebeurd is. 
Ook met korte mededelingen over bv huiswerk worden er berichtjes 
verstuurd. 
 
We merken dat steeds meer ouders de leerkrachten berichten via 
de app over hun kind. We zouden u willen vragen om belangrijke 
zaken over uw kind mondeling aan te geven bij de leerkracht en 
ziekmeldingen op de ziekmeldingsmail (zie hiernaast) of door te 
bellen naar school (tel. 3665298). 
 
Bedankt voor uw medewerking 

 

Van MAM’s 

Wist u dat? 

 MAM’s Kinderopvang bij de Hertog van Gelre school 

peuteropvang aanbiedt voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar? 

Dit heet de Peuterkamer. De Peuterkamer is van maandag 

t/m vrijdag geopend van 08.30—14.00 uur. Tijdens school-

vakanties is de Peuterkamer gesloten. 

 De peuters van de Peuterkamer worden voorbereid op 

school? Zij volgen het dagprogramma samen met hun eigen 

MAM’s specialist die hen de activiteiten op gedifferentieerd 

niveau aan zal bieden. Ze zullen daadwerkelijk meedraaien 

met onderdelen van het programma van de kleuterklas. 

Door deze innovatieve samenwerking kunnen we de peuters 

de leeromgeving van de basisschool bieden.  
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Van MAM’s (vervolg) 

 

Deze rijke omgeving zal hen stimuleren in hun ontwikkeling zodat 

hun prestaties en de aansluiting op de basisschool zo optimaal 

mogelijk verloopt. 

 MAM’s nauw betrokken wordt bij de festiviteiten van school? 

Zo mochten we donderdag 5 december met de peuters naar 

de gymzaal om Sinterklaas en zijn pieten te zien. De pieten 

kwamen zelfs gezellig bij ons in de groep en hebben ons 

broodje gesmeerd. 

 De MAM’s Specialisten en Expert bezoekjes brengen aan de 

klassen? MAM’s Junior Expert Floor Warnaar heeft eind 

november groep 1-2A bezocht. Deze bezoeken worden 

gepland om de doorgaande lijn van de Peuterkamer naar 

school te optimaliseren. Tijdens het bezoek wordt er gelet 

op onder andere de werkwijzen en methodes maar ook op 

bepaalde rituelen zoals de vaste liedjes. 

 MAM’s Kinderopvang ook buitenschoolse opvang aanbiedt 

bij de Hertog van Gelre school? De BSO is van maandag t/m 

vrijdag geopend van 14.00 – 18.15 uur. 

De buitenschoolse opvang ook in de vakantie geopend is van 

08.45—18.15 uur? Er zijn verschillende contract-mogelijkheden. 

Meer informatie over de verschillende varianten en tarieven zijn 

te vinden via de volgende link: 

 

https://www.mamskinderopvang.nl/wp-content/

uploads/2019/11/Hertog-van-Gelre_jan2020.pdf  

 Wij nog wat plekjes vrij hebben op de BSO en bij de 

Peuterkamer? Heeft u interesse in onze opvang, dan bent u 

van harte welkom voor een rondleiding om samen naar de 

opvangmogelijkheden te kijken. Mocht u een afspraak willen 

plannen of mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen 

via hertogvangelre@mamskinderopvang.nl   
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