
Nieuwsbrief 
Nummer 6 
 Februari 2020 

Om te onthouden 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

L www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

 

3 februari 

Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

4 februari 

OR-vergadering 

8 februari 

Juf Jantine jarig 

9 februari 

Juf Jeanine jarig 

10 februari 

Juf Daniëlle jarig 

Inloopspreekuur 

jeugdverpleegkundige 

 

11 februari 

Spelletjesmiddag kleuters 

14 februari 

Juf Sacha jarig 

19 februari 

Juf Imke jarig 

 

20 februari 

Nieuwsbrief 

 

21 februari 

Carnaval 

 alle kinderen om 12.00u 

vrij! 

 

24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De maand januari is al weer bijna voorbij. Het gaat allemaal enorm 
snel.  
 
We kunnen terugkijken op een goedbezochte Hertogshow waar alle 
kinderen hun beste beentje voor hebben gezet en een kijkmoment 
waar ook veel ouders aanwezig waren. 
 
In maart 2020 start op onze school een nieuwe kleutergroep (1E— 
gele vlinders). Deze zal gesitueerd worden in de teamkamer.  
 
Een beetje later dan u van ons gewend bent, maar hieronder vindt u 
het jaarverslag van 2018-2019. 

Eveline Berns 

 

 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

 

Op maandag 10 februari komt de jeugdverpleegkundige op onze 

school van 08.30— 09.30 uur. U kunt bij haar terecht met vragen 

over de opvoeding en ontwikkeling van uw kind(eren). 

 

Omdat de ruimtes in school meestal bezet zijn, kunt u de 

verpleegkundige vinden in het lokaal van de BSO (bij de groepen 6).  
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Welkom in 

 

groep 1-2A (blauwe vlinders) 

Sven van der Weele (tijdelijk) 

 

groep 1-2B (rode vlinders) 

Tijn van Rossum (tijdelijk) 

 

groep 1-2C (oranje vlinders) 

Levy de Dreu (tijdelijk) 

 

groep 1-2D (groene vlinders) 

Duuk Paalman (tijdelijk) 

 

Sophie de Boo, Mats Bouwman en Romeo Imunuplatia gaan 

beginnen op 16 maart als de 5e kleutergroep van start gaat. 

Sven, Tijn, Levy en Duuk stappen vanaf 16 maart ook over naar 

de nieuwe kleutergroep 1E van de gele vlinders. 

 

Buitenspeelgoed 

Veel kinderen nemen regelmatig hun eigen skeelers en steps mee 
naar school. Dit vinden wij heel leuk. Bij het stallen van deze 
materialen tijdens de lesuren staat de veiligheid bij ons voorop. 
Zeker vanwege de brandveiligheid willen we deze speelmaterialen  
 
niet in de gangen hebben staan. Veiligheid staat voorop.  
Voor de skeelers graag een tas meegeven zodat deze aan de 
kapstok kunnen hangen. De stepjes worden op een plek gezet die 
de leerkracht aanwijst. 

 
Van MAM’s 

Peuterkamer 

Bij de peuterkamer werken we op dit moment met het thema 

‘gezondheid’ net als de school. We hebben het met de kinderen 

over wat gezond is maar ook wat je kunt doen als iemand pijn 

heeft of ziek is. We nemen een kijkje in een verbanddoos, wat zit 

daar allemaal in? Hoe kun je de hartslag van een ander horen? 

Erg interessant allemaal! 

Naast het thema gezondheid hebben we op dit moment ook de 

Nationale Voorleesdagen. Dit is van 22 januari t/m 1 februari. In 

deze periode wordt er extra veel voorgelezen.  
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Het boek Moppereend is uitgeroepen tot prentenboek van het 

jaar. Dit boek hebben we op de groep. Het boek, geschreven en 

geïllustreerd door Joyce Dunbar en Peter Horáček, gaat 

gedurende het verhaal vanmopperig naar extreem chagrijnig. De 

andere dieren, die moppereend juist proberen op te vrolijken 

door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk 

allemaal aangestoken door het gechagrijn van eend. 

 

Ondertussen wordt het donderwolkje boven moppereend groter 

en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En 

wat krijg je dan? De boel barst los: regen, dansende dieren in de 

plassen en een regenboog. Een mooie conclusie: hoe donker de 

wolken ook worden , ooit komt er een einde aan. 
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