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1 september 

juf Natalie jarig 

 

3 september 

Nieuwsbrief 

 

4 september 

Mad science show 

 

7 september 

OR-vergadering 

 

10 september 

MR-vergadering 

 

11 september 

Afsluiting gouden weken 

  

14 t/m 18 september 

Deze week SEO-gesprekken 

 

15 september 

Prinsjesdag 

 

24 september 

Juf Eveline jarig 

Nieuwsbrief 

 

29 september 

GMR-vergadering 

 

30 september 

Start kinderboekenweek 

Woensdag, donderdag en 

vrijdag zijn onze gruitdagen. 

Dan nemen alle kinderen 

groente en/of fruit mee voor 

de pauze.  

Bij de lunch is dit  

uiteraard ook prima! 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We zijn dit schooljaar goed begonnen met de leerlingen. Fijn om alle 
kinderen weer zo blij en uitgerust terug te zien. 

Binnenkort zijn de kennismakingsgesprekken, de zogenaamde SEO- 
gesprekken. Zoals u heeft kunnen lezen, zijn deze gesprekken vanaf 
dit schooljaar samen met u en uw kind erbij. 
Morgen ontvangt u een brief hoe we deze gaan organiseren. 
 
We zijn, zoals u kon lezen in de startbrief, begonnen met de gouden 
weken. Deze willen we toch graag op een of andere manier afsluiten 
samen met ouders. Volgende week hoort u welke vorm we hieraan 
gaan geven. 

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook onze jaarkalender. De geplande 
activiteiten willen we zo goed mogelijk doorgang laten vinden. 
Wellicht zal dit in een andere vorm plaatsvinden dan gebruikelijk. 
Hierover wordt u bijtijds geïnformeerd. Onze activiteiten worden 
veelal ondersteund door de OR. Daniëlle en Paula hebben hierin heel 
veel betekend voor de school. Zij hebben afscheid genomen en wij 
bedanken hen voor hun bijdrage! 
Mocht u de jaarkalender op papier willen, dan kunt u een exemplaar 
ophalen bij de conciërges. 
 
Alvast een heel fijn weekend gewenst. 
Eveline Berns 

De kleutergroepen 
 
Wegbrengen 
We zien dat er nog veel ouders bij het hek blijven staan tot de 
(kleuter)groepen naar binnen gaan. Graag willen we jullie als ouders 
vragen om bij het wegbrengen van uw kind(eren)  
‘s ochtends na een afscheidskus of knuffel weg te gaan. Dit maakt 
het voor de kinderen makkelijker om met de juf mee te gaan als ze 
papa/mama niet meer zien en het is voor de juffen fijner dat ze zo 
snel mogelijk met de hele groep naar binnen kunnen. 
 
Tips voor de ochtendpauze en lunch 
Voor de pauze rond 10.00u: bijvoorbeeld een banaan, appel, 
aardbeien, komkommer of snoeptomaatjes. Een beker of pakje 
drinken hierbij. 
Voor de lunch: bijvoorbeeld boterham(men), plak ontbijtkoek, 
komkommer, stukjes worst. Ook hierbij graag een beker met 
drinken. De kinderen nemen dus elke dag 2 bekers mee. 
 
Kijkt u vooral wat uw kind nodig heeft, het hoeft geen 
‘overlevingspakket’ te zijn. Het is voor de kinderen ook fijn om na 
het eten nog even te kunnen ontspannen. 
 
Reminder: maandag en dinsdag mag er een koekje of fruit mee. 
Woensdag, donderdag en vrijdag is het gruitdag (groente of fruit).  
Dan mogen er geen koekjes mee, ook niet bij de lunch. 
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Buitenschoolse activiteiten 
 
De buitenschoolse activiteiten mogen en kunnen weer van start 
gaan. Dit zijn de volgende activiteiten: 

 Schaken door dhr. Karel van Delft 
Hij komt op de maandag van 14.00-15.00u en gaat starten op 
7 september. Locatie: gemeenschappelijke ruimte 
Mochten er nog leerlingen geïnteresseerd zijn om mee te 
doen, naast de kinderen die al opgegeven zijn, dan kunt u 
mailen naar karel@kvdc.nl. 

 De typecursus voor de groepen 7 en 8 gaat weer van start op 
woensdag 9 september om 14.15u. 
Locatie: gemeenschappelijke ruimte 

 Op vrijdag 18 september start de naschoolse cursus ‘Mad 
Science’. Zij verzorgen een wetenschap– en techniekshow. 
Vrijdag 4 september wordt deze show gegeven in school. Na 
de show krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee om 
eventueel aan deze naschoolse activiteit deel te gaan nemen 
(zie voor meer informatie de bijlage). 

Wellicht ten overvloede: ouders hebben rechtstreeks contact met 
de aanbieder voor deelname aan een van bovenstaande 
buitenschoolse activiteiten.  

Luizencontrole 
 
Voorheen werd er altijd na elke vakantie een luizencontrole 
gepland. In verband met het coronavirus heeft onze stichting 
besloten dit voorlopig niet in te plannen. 
 
Ons verzoek aan de ouders is om zelf de kinderen regelmatig te 
controleren. Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de 
haren. Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofd-
luizen zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u 
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat zijn 
de eitjes van de hoofdluis (neten). 
 
Op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
staat een uitlegfilmpje over hoe je het beste luizen kunt 
controleren. Hierbij de link: www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-
behandelen. 
 
Jaarplan 
 
In de nieuwsbrief van juli hadden we al een keer genoemd aan 
welke onderwerpen we dit schooljaar extra aandacht gaan 
besteden. Hieronder nogmaals een opsomming van onze doelen. 
 
Kindgesprekken 
We worden geschoold in het voeren van goede 
driehoeksgesprekken. In september starten we met de SEO- 
gesprekken in alle groepen met ouders en leerlingen. 
 
Rekenen  
Onze studiedagen staan dit schooljaar vooral in het teken van 
rekenen. We gaan aan de slag met de methodiek ‘met sprongen 
vooruit’. Ook doen we als team gezamenlijk onderzoek naar een 
nieuwe methode voor rekenen, waar we in het schooljaar 2021-
2022 mee willen starten.  
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Jaarplan (vervolg) 
 
Kanjer  
We gaan aan de slag met het halen van de Kanjer C-licentie voor 
alle leerkrachten. We zijn dan allemaal Kanjer geschoold.  
 
Ouderbetrokkenheid 3.0  
Samen met de MR, OR en team werken we aan een plan om de 
ouderbetrokkenheid te verhogen 
 
Schoolplein  
De werkgroep ‘schoolplein’ heeft een plan gemaakt om het 
schoolplein te veranderen. Dit schooljaar willen we de plannen 
verder laten uitwerken en realiseren.  
 
Collegiale consultaties  
De collegiale consultaties (meekijken bij elkaar in de klas) zullen 
een vervolg krijgen. 
 
 
Inning vrijwillige ouderbijdrage 
 
Met ingang van dit schooljaar zal de vrijwillige ouderbijdrage op 
een andere wijze worden geïnd. Middels een uitnodiging via Parro 
of de mail, ontvangt u binnenkort vanuit het schooleigen 
administratiesysteem een verzoek tot het voldoen van de vrijwillige 
ouderbijdrage. 
Dit kan eenvoudig via betaalservice van Mollie. Ook voor andere 
incidentele ouderbijdragen, zoals schoolreisje en kamp, zal dit 
systeem worden gehanteerd. 
 
Van de Ouderraad 

We hopen dat iedereen een fijne zomervakantie gehad heeft in 
Nederland of wellicht toch het buitenland! Wij, als OR, zijn uitgerust 
en hebben zin om er een mooi schooljaar van te maken voor u en 
uw kinderen. 
 
De OR start dit jaar met een aantal nieuwe leden, alsmede een 
nieuwe voorzitter en een nieuwe secretaris. Helaas hebben ook 
twee leden afscheid genomen en via deze weg willen we ze 
nogmaals bedanken voor hun inzet van de afgelopen jaren. Er is 
nog plek in de Ouderraad voor nieuwe leden en ook zouden we zeer 
blij zijn met ouders/verzorgers  op wie wij het komende jaar af en 
toe een beroep kunnen doen om een handje mee te helpen. U kunt 
zich hiervoor opgeven of om informatie vragen via het e-mailadres: 
ouderrraadhvg@gmail.com 
 
Zoals u kunt zien in de jaarplanning worden er weer een hoop leuke 
activiteiten georganiseerd, zoals in de feestmaand december. Maar 
denkt u ook aan carnaval, de goede doelendag, de avond4daagse, 
Pasen enz. Wij zullen u middels de nieuwsbrief van de Hertog van 
Gelre regelmatig op de hoogte brengen van de activiteiten waaraan 
de OR haar medewerking verleent en die zij mede organiseert. Op 
die manier krijgt u inzicht in de wijze waarop uw ouderbijdrage 
wordt besteed (waarvoor dank!). 
 
Op de schoolsite kunt u her jaarverslag vinden van de OR over het 
schooljaar 2019-2020, evenals de financiële verantwoording over 
het afgelopen jaar. Voor vragen hierover kunt u eveneens contact 
opnemen via bovenstaand e-mailadres. 
 
Wij hopen op een zorgeloos nieuw schooljaar waarin we elkaar 
veelvuldig mogen treffen! 
Met vriendelijke groet, de OR 
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MAM’s 

 

We zijn weer gestart met een nieuw schooljaar! Wat is het leuk om 

iedereen weer te mogen begroten. Gelukkig hebben we niet alle 

kinderen moeten missen in de vakantie. Op de vakantie BSO 

hebben we hele leuke dingen gedaan zodat de zomer ook een 

feestje is ook al zijn we dan misschien thuis. 

 

Deze zomer zijn de kinderen van de vakantie BSO naar een spring-

kussendag geweest, is er met laserpistolen op elkaar geschoten en 

konden we talloze leuke uitstapjes doen. 

Ook werd er op de BSO zelf genoeg gebakken en geknutseld om de 

vakantieweken snel voorbij te laten vliegen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog plaatsen op de vakantie BSO. Mocht u hier interesse in 

hebben, dan kunt u mailen naar: 

hertogvangelre@mamskinderopvang.nl 
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