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7 november 

Juf Sharon D. jarig 

 

9  november 

Spelletjesmiddag kleuters 

 

10 november 

OR-vergadering 

MR-vergadering 

 

14 november 

Juf Lies jarig 

 

15 november 

juf Janneke jarig 

 

16 t/m 20 november 

In deze week ouder-

gesprekken 

 

18 november 

Alle kinderen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

24 november 

GMR-vergadering 

 

26 november 

Nieuwsbrief 

 

   

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie` 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 

We zijn weer fijn gestart met de kinderen na de herfstvakantie. We 
hoorden van de kinderen dat ze, ondanks dat ze niet overal naar 
toe konden, veel leuke dingen met de familie hebben gedaan zoals 
naar het bos, spelletjes doen etc. 
De kinderen waren echt lekker uitgerust. 
 
Een aantal activiteiten die gepland waren in de maand november 
kunnen door Covid 19 nu geen doorgang vinden, zoals het 
kijkmoment en de themaochtend. In plaats van het kijkmoment zal 
er via Parro iets leuks gestuurd worden. De themaochtend komt in 
zijn geheel te vervallen. 
 
Het schoolreisje was voorgaande jaren gepland in het najaar. Dit 
hebben we doorgeschoven naar mei 2021. Omdat dan de Hertog 
van Gelre 50 jaar bestaat is er een feestweek gepland mét een 
schoolreisje. 
Hopelijk kunnen we dat tegen die tijd allemaal realiseren. 
 
  
Oproep vanuit de kleuters 
 
Heeft uw kind per ongeluk wel eens een ‘plasongelukje’ op school? 
Zou u dan reservekleding in zijn/haar tas willen meegeven. Wij 
hebben op school wel reservekleding maar voor het kind is het 
prettig om eigen en passende kleding aan te hebben. 
Dank voor uw medewerking! 
 
 
Ventilatie in school 
 
Naast dat we in school extra aandacht blijven besteden aan de 
hygiënemaatregelen, is het ook belangrijk dat ventilatie in de 
schoolgebouwen voldoet aan de gezondheidseisen in verband met 
corona. Verder kunnen kinderen in een fris lokaal goed leren en 
werken. Daarom hebben wij meegedaan aan een steekproef van het 
Landelijk Coördinatiepunt Ventilatie op Scholen (LCVS). Hierbij zijn 
eendaagse metingen van CO2-waarden in klaslokalen uitgevoerd en 
is er een uitgebreid, aanvullend onderzoek gedaan naar de 
ventilatie. 
 
Uit de onderzoeken blijkt dat de ventilatie op onze school voldoet 
aan de eisen van het bouwbesluit.  
Uit de steekproef van het LCVS bleek tevens dat de CO2-waarde in 
een aantal klaslokalen op die dag te hoog was. Daarom is extra 
onderzoek nodig. De komende periode zullen er continu extra CO2 
metingen uitgevoerd worden. Mochten de waarden opnieuw te hoog 
blijken, dan worden er op korte termijn extra maatregelen 
genomen. Hierbij valt te denken valt aan het creëren van extra 
ventilatiemogelijkheden.  
Uiteraard houden we al rekening met de extra richtlijnen van het 
RIVM voor het coronavirus. Dat betekent dat we de lokalen in school 
regelmatig luchten als er geen leerlingen in de ruimte zijn en dat we 
sterke luchtstromen van persoon naar persoon vermijden.  
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Buitenschoolse activiteit typen 
 
De eerste typecursus van dit schooljaar voor de groepen 6 t/m 8 is 
afgerond. Op 17 december start de tweede cursus en wel op de  
donderdag om 14.15 uur. In deze groep zijn nog enkele plekjes 
vrij. Mocht u nog interesse hebben, dan kunt u contact opnemen 
met Marja van der Helm. 
Www.typicalme.eu of www.gigakids.nl 
Tel.: 06-19021839 

Sporten van de maand december 
 
Zoals de situatie nu is, gaan de sporten van de maand door. 
Mochten de maatregelen weer aangescherpt gaan worden dan kan 
het zijn dat er een en ander af wordt gelast. In dat geval neemt 
Accres contact met u op als uw kind is aangemeld voor een sport. 
 
Capoeira    : groep 3 t/m 8 
Datum  : dinsdag 1, 8 en 15 
december 
Tijd   : 17.00– 18.00u 
Locatie  : CS Capoeira Apeldoorn,  
                   Gymzaal Buys Ballotstraat 
 
 
Padel  : groep 3 t/m 8 
Datum  : woensdag 2, 9 en 16 december 
Tijd   : 16.00—17.00u groep 3t/m 5 
      17.00—18.00u groep 6 t/m 8 
Locatie  : Apeldoorn Padel, Vlijtseweg 150 
 
 
Breakdance : groep 4 t/m 7 
Datum  : maandag 7 en 14 december 
Locatie  ; Dansschool Wensink,                     
     Musschenbroekstraat 19 

 

 

 

MAM’s 
 
BSO 
Bij de BSO hebben we een bezoek mogen brengen aan melkvee-
bedrijf de Bolkhorst in Teuge. We kregen een rondleiding over de 
melkveehouderij waarbij er lieve koeien en kalfjes te zien waren. 
Er werd zelfs uitgelegd hoe een robot een koe ging melken. Daarna 
was er nog een bootcamp op het erf en werd er gekookt met 
producten die op het land te vinden waren (met een echte 
chefkok). 

De BSO is op een aantal dagen al zo vol dat er een wachtlijst is 
ontstaan. Heeft u interesse in opvang voor de BSO, dan is het 
verstandig uw kind tijdig aan te melden. Dit kan via de website 
www.mamskinderopvang.nl Mocht u meer informatie willen over de 
mogelijkheden, dan kunt u mailen naar hertogvangelre@mams 
kinderopvang.nl 
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Nieuws van de Peuterkamer 
 
Zie je de takken wiegen 
alle blaadjes vliegen 
kleine blaadjes bruin en geel. 
Oei, oei, oei, wat zijn dat er veel! 
 
Het is weer volop herfst! Met de Peuterkamer bezochten we deze 
maand een aantal keer het park en het bos. Er zijn mooie herfst-
bladeren gevonden, kastanjes verzameld en spinnetjes gezocht. 
Ga je in het weekend naar het bos toe? Kijk dan eens of je de 
volgende plaatjes kunt vinden. 
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