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17 juli 

Start zomervakantie 

 

Jarige juffen in de vakantie 

Anita 30 juli 

Evelien 14 augustus 

Fiep 17 augustus 

Paula 19 augustus 

Daisy 20 augustus 

 

31 augustus 

Start nieuwe schooljaar 

 

1 september 

Juf Natalie jarig 

 

3 september 

Nieuwsbrief 

 

4 september 

Mad science show 

 

Fijne vakantie! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Dan u wel voor het invullen van de enquête betreffende de Corona- 
tijd. De meeste opmerkingen die we terug hebben gekregen, waren 
positief. De meeste ouders vonden dat er genoeg werk was voor de 
kinderen en dat er goede communicatie was tussen school en thuis. 
Er waren ook een aantal ouders die tips hadden voor ons. Zij gaven 
bij voorbeeld aan dat zij graag hadden gezien dat Teams eerder 
ingezet had kunnen worden voor het videobellen. 
We hopen natuurlijk niet meer dat we de situatie mee gaan maken 
maar deze tips nemen we ook ter harte en zullen we ook delen met 
de MR. 
 
We weten natuurlijk niet hoe ‘de wereld’ ervoor staat na de  
vakantie, of er nog steeds geen ouders in de school mogen en welke 
activiteiten kunnen plaatsvinden. Het jaarrooster hebben we 
ingevuld zoals we dat anders ook zouden doen. We houden u van 
bovenstaande op de hoogte. 
 
Voor nu eerst een heerlijke vakantie gewenst, geniet ervan! 
 
 
Een super afscheid 
 
Voor mij gaat de deur van de Hertog nu echt dicht. Ik kijk terug op 
heel veel mooie jaren op de Hertog als leerkracht en intern 
begeleider. Dinsdag 7 juli heb ik een onvergetelijk afscheid gehad 
met kinderen, collega’s, oud collega’s en ouders. 
 
Ik wil iedereen bedanken voor de samenwerking en voor het 
vertrouwen dat ik heb gekregen. 
Allemaal een hele fijne vakantie gewenst en daarna een mooi nieuw 
schooljaar op de Hertog van Gelre. 
 
Joke Rijpstra 
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Juffendag 
 
Verschillende groepen hebben deze week juffendag gevierd met 
leuke spelletjes enz. Wij zijn heel erg verwend met de allerliefste 
en mooiste cadeaus van de kinderen. Ouder(s)/verzorger(s) heel 
bedankt voor alle mooie attenties! 
 
Afscheid basisschool 
 
Vanochtend zijn de leerlingen van de groepen 8 letterlijk de school 
uitgesprongen. Ze zijn eerst alle klassen rond gegaan en kregen in 
elke groep een voorwerp dat ze kunnen gebruiken als ze volgend 
jaar naar het 
VO gaan. Met 
een goed 

gevuld 
etui zijn ze de 
school 

uitgesprongen. 
 
Vanavond gaan ze allemaal in gala naar de bioscoop om hun  
musical op het grote scherm te bewonderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vakanties en vrije dagen 
 
Hieronder vindt u de vakanties en andere vrije (studie)dagen. 
Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020 
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Kerstvakantie  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie 22 t/m 26 februari 2021 
Pasen   2 t/m 5 april 2021 
Meivakantie  26 april t/m 7 mei 2021 
Hemelvaart  13 en 14 mei 2021 
Pinksteren   24 mei 2021 
Zomervakantie  19 juli t/m 27 augustus 2021 
 
Studiedagen: vrij voor alle leerlingen 
vrijdag 26 oktober 2020 
woensdag 18 november 2020 
maandag 1 maart 2021 
donderdag 1 april 2021 
dinsdag 25 mei 2021 
vrijdag 16 juli 2021 
 
Studiemiddagen: vrij voor alle kleuters 
vrijdagmiddag 4 december 2020 
vrijdagmiddag 19 februari 2021 
 
Met de nieuwsbrief in september mailen wij we jaarkalender. 
Hierin vindt u de geplande activiteiten en andere 
wetenswaardigheden. 
 
Aanmelding 
 
Voor het schooljaar 2020/2021 en 2021/2022 zitten we wat 
kleuters betreft helemaal vol. Broertjes en zusjes kunnen voor de 
schooljaren daarna vast opgegeven worden als vooraanmelding. 
 
Mocht dit voor u van toepassing zijn dan kunt u mailen naar 
info@hertogvgelre.nl voor een aanmeldingsformulier. 
 
 
Van de MR 
 
We hadden dit jaar veel mensen in de oudergeleding. Fijn zoveel 
belangstelling voor de MR. 
De MR heeft dit jaar meegedacht en gesproken over: 

O hoe om te gaan met de pietendiscussie 
O stakingsdagen 
O organisatie ontwikkeling 
O de 5e kleutergroep 
O er is intensief contact geweest omtrent 
alle zaken van Corona.  
   Ook heeft de MR vinger aan de post 
gehouden wat betreft de 
   musical en de uitvoering hiervan. 

O aan het eind van het schooljaar heeft de MR instemming gehad 
   wat betreft de formatie en benoemingen van nieuwe collega’s. 
 
Uiteraard was het ook voor de MR een bijzonder jaar. We zijn dit 
jaar gestart met een nieuwe voorzitter. We wilden graag de 
ouderbetrokkenheid verbeteren. Nadat we orde op zaken hadden 
gesteld, kwam vrij snel de hectiek van de besluitvorming in 
coronatijd. We hadden daar eigenlijk onze handen vol aan. 
 
Volgend jaar willen we jullie als MR beter op de hoogte houden van 
de onderwerpen waarmee we bezig zijn. We zijn bezig met plannen 
om die belofte te gaan waarmaken! 
 
Voor nu alvast een hele fijne vakantie! Let goed op jezelf en elkaar 
en hopelijk treffen we elkaar na de vakantie dan weer in goede 
gezondheid aan! 
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Bij MAM’s zijn we druk bezig geweest met het klaarmaken voor de 

zomer. De Peuterkamer en de BSO hebben een make-over gehad, 

waardoor we in de vakantie, en daarna, weer kunnen spelen met 

nieuwe hoeken en materiaal. 

 

In de klas van de Peuterkamer is er een leuke bouwhoek gecreëerd. 

Hier hebben de kinderen de ruimte om bouwwerken van blokken te 

bouwen, treinbanen te leggen en te experimenteren met bouw– 

materiaal. Verder wordt er gevarieerd met het aanbod van 

spelmateriaal zodat kinderen geprikkeld blijven hiermee te spelen. 

 

Bij de BSO zijn de kamers per thema ingedeeld. Zo ontstaat er 

beneden ruimte om te bouwen, te spelen in de huishoek en te 

ontdekken wat er in de keuken allemaal te beleven is. Boven is een 

mooie plek gekomen voor knutselprojecten. Daarnaast komt er 

meer ruimte voor expressie in theater en muziek. 

 

MAM’s (vervolg) 

 

Spelen op het schoolplein 

In de middagen na schooltijd kan het soms druk zijn op het 

schoolplein wanneer de kinderen van de BSO buitenspelen samen 

met de buurtkinderen. Om beter overzicht te houden is er een 

vaste plek afgesproken waar de kinderen van MAM’s mogen spelen 

tijdens de middagen. We willen vragen of de kinderen uit de buurt 

op deze tijdstippen een ander gedeelte van het plein willen 

gebruiken.  

De kinderen van MAM’s zullen doordeweeks spelen op het 
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