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24 t/m 28 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

2 maart 

12.30-13.30u leerlingenraad 

4 maart 

Juf Sharon v.S. en juf 

Mirjam jarig 

5 maart 

Juf Anouk jarig 

08.30u koffiemoment ouders 

13.00-14.00u inloopspreek-

uur jeugdverpleegkundige 

MR-vergadering 

6 maart 

Rapport mee 

 

7 maart 

Juf Joke jarig 

 

10 maart 

10-min.gesprekken 

12 maart 

10-min.gesprekken 

19 maart 

Alle lln. vrij i.v.m. studiedag 

 

20 maart 

Friedel jarig 

Kangoeroedag 

 

24 maart 

GMR-vergadering 

 

25 maart 

08.30—09.00u kijkmoment 

Grote rekendag 

 

26 maart 

Nieuwsbrief 

 

27 maart 

Start zomertijd 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Inmiddels zijn we druk bezig geweest met het atelier. Het is nu 
volledig ingericht. De finishing touch is dat het opnieuw wordt 
geschilderd en er mooie wissellijsten worden opgehangen. De 
kinderen maken al veelvuldig gebruik van deze ruimte. Zodra het 
atelier helemaal klaar is, gaan we dit gebouwtje officieel openen. 

Geniet allemaal van een welverdiende vakantie! 

Eveline Berns 

 

Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige 

 

Op donderdag 5 maart komt de jeugdverpleegkundige op onze 

school van 13.00—14.00 uur. U kunt bij haar terecht met vragen 

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

 

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

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

 

 

Organisatiestructuur 

 

De Hertog van Gelre school is onderdeel van de Veluwse 

Onderwijsgroep. Vanaf 1 februari 2020 heeft de Veluwse 

Onderwijsgroep een wijziging doorgevoerd in haar organisatie-

structuur. Doel hiervan is dat de school nog meer zelf bepalend is 

met betrekking tot haar onderwijsinhoud en de onderwijs-

vernieuwingen. De aansturing gebeurt dus meer op het niveau 

van de school dan op het niveau van de Stichting. We hebben 

afscheid genomen van de vier clusterdirecteuren en werken nu 

met een Stichtingsdirectie van twee personen. Dit zijn mevr. 

Jacqueline Versluijs-Barendrecht en dhr. Gert Visser.  

Diederik Schakelaar, onze voormalig cluster directeur ,heeft in de 

huidige organisatie de functie van directiesecretaris. 

 

Welkom in 

 

groep 1E (gele vlinders) 

Summer Bodet 

Fayenne Goede 

Louise Springelkamp 
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     Ziektemeldingen    

     @hertogvgelre.nl 

 

 

 
Volleybaltoernooi 

Vorige week woensdag werd het schoolvolleybaltoernooi 

gehouden. De Hertog van Gelre was goed vertegenwoordigd met 

6 teams. Dit waren teams van leerlingen uit de groepen 6 en 7. 

 

Het was een heel gezellig toernooi en de kinderen hebben leuke 

volleybalwedstrijden laten zien. Alle teams hebben een finale 

gehaald. Drie teams kwamen tot de kwartfinale en zijn ondanks 

hun goede spel, toch niet verder gekomen. Twee teams hebben 

een 1e plek behaald en één team kreeg de zilveren podiumplek. 

Wij zijn trots op alle volleyballers. 

 

De kinderen gingen de dag erna trots alle klassen langs om hun 

gewonnen bekers en medailles te tonen. 

 
 

Stijldansen groepen 5 

 

Een aantal weken al komt dansschool Wensink (ome Gerrit zoals 

hij graag genoemd wordt) op school om de kinderen van groep 5 

stijldansles te geven. 

Vandaag mochten de ouders een kijkje komen nemen om te 

genieten van de dansmoves van hun kinderen. 

 

Op vrijdag 13 maart van 13.00—14.00 uur wordt bij dansschool 

Wensink de voorronde gehouden van het stijldansen waarna op 

zaterdag 14 maart van 16.00—19.30 uur de finale wordt 

gehouden voor de beste vijf paren van elke school. 

Jongens en meiden: zet je beste (dans)beentjes voor en geniet! 

 
 

Wachten op schoolplein bij kleuters 

 

De kleuterleerkrachten willen graag alle kleuters aan het eind van 

de dag afleveren bij de juiste vader/moeder of andere mensen 

die het kind op komen halen.  

Om 14.00 uur komen ca. 120 kleuters door de deur naar buiten 

en is het een gekrioel van jewelste. We begrijpen dat, als het 

regent, je als ouders graag droog wilt staan, dus onder het 

afdakje. Ondanks dit willen we u toch vragen om, ook als het 

regent, achter de rode streep op het plein te blijven. Alleen op 

die manier houden de kleuterleerkrachten het overzicht over welk 

kind met wie meegaat.  

Wij verzoeken u vriendelijk om uw medewerking hierin. 

 

 

Kangoeroewedstrijd 20 maart 

 

Deze dag wordt landelijk georganiseerd en is een reken-/

wiskundewestrijd. Op die dag gaan onze rekenkanjers aan de 

slag met lastige rekenraadsels. 
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Grote Rekendag 

 

Op woensdag 25 maart vindt de grote rekendag plaats op school. 

Deze dag staat helemaal in het teken van rekenen. Het thema dit 

jaar is ‘de getallenfabriek’. Het is een dag van onderzoekend 

leren en speelse opdrachten. De kinderen onderzoeken op hun 

eigen niveau wat getallen zijn en wat je ermee kunt doen. 

 

Vakantierooster 2020-2021 

 

Hieronder vind u alvast het vakantierooster voor het schooljaar 

2020-2021 

 

Start schooljaar   31 augustus 2020 

Herfstvakantie   19 t/m 23 oktober 2020 

Kerstvakantie   21 december 2020 t/m 1 januari 2021 

Voorjaarsvakantie  22 t/m 26 februari 2021 

Goede vrijdag en Pasen 2 t/m 5 april 2021 

Meivakantie   26 april t/m 7 mei 2021 

Hemelvaart   13 en 14 mei 2021 

Pinkstermaandag  24 mei 2021 

Zomervakantie   19 juli t/m 27 augustus 2021 

 

Parkeren 

 

Ondanks dat er wij regelmatig vragen om op de juiste plekken bij 

school te parkeren (bij de Julianakerk en de parkeerplekken bij 

de Welgelegenhal) constateren wij dat er nog steeds auto’s 

geparkeerd worden naast de school. 

Dit zorgt voor onveilige situaties voor de kinderen! Wij verzoeken 

hiervoor om uw medewerking en wilt u dit ook doorgeven aan 

andere mensen die uw kind(eren) op komen halen. 

 

Hertogshow en kijkmoment 

 

De Hertogshow staat op de kalender voor 26 maart. Omdat we 

deze nog niet zo lang geleden hebben gehad, is besloten deze 

niet door te laten gaan. Daarnaast is er op 25 maart een 

kijkmoment van 08.30—09.00 uur. Alle ouders zijn dan van harte 

welkom in de klas van hun kind(eren) om te kijken hoe de 

kinderen aan het werk zijn. Deze dag staat in ieder geval voor de 

groepen 3 t/m 8 in het teken van de grote rekendag. 

 

Project groepen 7 

 

De groepen 7 hebben op dit moment een project ‘wetenschap en 

techniek’. Elke donderdag wordt er onder leiding van een 

onderzoeker natuurkundige proefjes gedaan. Dit in het kader van 

onderzoekend leren. 
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Koningsspelen 

 

De datum van de Koningsspelen wordt verzet van 24 april naar 

17 april (de officiële landelijke datum van de Koningsspelen). De 

kleuters blijven op 24 april om 12.00 uur vrij zoals vermeld in de 

jaarkalender. 

Op 17 april als we de Koningsspelen vieren, gaan alle kinderen 

tot 14.00 uur naar school. 

Buitenschoolse activiteit schaken 

ABKS, scholencompetitie en leuke schaaklessen 

Dit artikel is gemaakt door schaakleraar Karel van Delft samen 

met de leerlingen van de wekelijkse schaaklessen. 

Het schaakteam van Hertog van Gelre heeft zaterdag 8 februari 
in Veluws College Walterbos meegedaan aan het 43e Apeldoorns 
Basisscholen Kampioenschap Schaken (ABKS).  
 
Het team bestaat uit Hugo Ponstijn, Hidde Weller, Damian Boom, 
Jolien van de Plas, Luke Götz en Loïs Götz. Teamleider is Marijke 
Weller. Aan het toernooi deden zo’n twintig scholen en 200 
kinderen mee.  Hertog van Gelre werd achtste van twaalf teams 
in de pupillen A-groep. 
Uitgebreide informatie staat op www.schoolschakenapeldoorn.nl. 
Op die site staan ook filmpjes. Schaakleraar Karel van Delft heeft 
ook een video gemaakt van het ABKS.  
Zie: https://www.youtube.com/watch?v=vQofG7ajjhg 
Op dezelfde site staat ook informatie over de maandelijkse 

scholencompetitie waar het Hertog van Gelre team meedoet in de 

Topklasse van de pupillen. Het is heel spannend, want veel teams 

hebben bijna evenveel punten na zes ronden. 

 

Dinsdagavond 10 maart zijn de volgende twee speelronden van 

18.30 tot 19.30 uur. De tien pupillenteams van de Topklasse 

spelen dan in de Hertog van Gelre school. Een thuiswedstrijd dus 

en iedereen kan komen kijken! 

De wekelijkse schaaklessen van Schaakacademie Apeldoorn zijn 
leuk, vinden de deelnemers. Eerst oefenen de kinderen alleen of 
als duo met schaakprogramma’s als Chessmatec, ‘Schaken is 
Cool’ en Lichess. Daarna bespreekt Karel partijtjes met kinderen 
en legt hij stellingen uit. Ook kijken we naar schaakvideo’s. Het 
laatste deel van de les spelen de kinderen onderling partijtjes. 
Twee kinderen mogen steeds op het DGT bord. Dat is een 
schaakbord dat zetten opslaat in de computer. De volgende les 
bespreken we zo’n partij. Ook komen de partijen in de 
nieuwsbrief van Schaakacademie Apeldoorn in een gameviewer 
(naspeelbordje). Een voorbeeld is een partij tussen Loïs en 
Jolien:  
gameviewer HVG Loïs - Jolien 10feb2020 

De site van Schaakacademie Apeldoorn is 
www.schaakacademieapeldoorn.nl. Via de button ‘zelf leren 
schaken’ kun je ondermeer de film ‘Lang leve de koningin’ zien en 
gratis het boekje ‘Ik leer schaken’ downloaden. 
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MAM’s  

Peuterkamer 

Al een tijdje gymmen de rupsen fanatiek op de maandagochtend 

onder leiding van meester Jelle. Tot en met 16 maart genieten de 

rupsen van hun uurtje klimmen en klauteren. Later in het 

schooljaar zal meester Jelle op een andere dag terugkomen om 

peutergym te geven. 

 

Nu juf Willeke tijdelijk de taken van Floor op dinsdag overneemt, 

is juf Rachaël op dinsdag het vertrouwde gezicht naar juf Patricia. 

 

De afgelopen tijd hebben we afscheid genomen van enkele 
rupsen omdat zij 4 jaar zijn geworden. Fijn dat er ook nieuwe 
rupsen zijn gestart. Mocht u geïnteresseerd zijn in een plekje bij 
de rupsen, neem dan contact op met ons zodat wij kunnen kijken 
naar de mogelijkheden. 
 
MAM’s BSO 
Juf Elzeline is de laatste maanden druk bezig geweest met haar 
knutselproject. Er wordt druk geknutseld met naald en draad of 
houtbewerking. Helaas voor ons heeft juf Ciska afscheid 
genomen. Zij kan meer werken bij haar andere baan. Daardoor 
zijn we dringend op zoek naar een BSO-topper die ons team wil 
komen versterken. Ken je iemand of ben jij onze nieuwe 
aanwinst, schroom niet om ons te bellen of te mailen: 
hertogvangelre@mamskinderopvang.nl 
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