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4 oktober 

Dierendag 

 

5 oktober 

Dag van de leraar 

 

6 oktober 

OR-vergadering 

PO/VO avond voor ouders 

van groep 8(online) 

 

7 oktober 

Open dag PO 

 

9 oktober 

Afsluiting kinderboekenweek 

 

19 t/m 23 oktober 

Herfstvakantie 

  

26 oktober 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

29 oktober 

Nieuwsbrief 

 

  Parkeren Groenoordlaan 

 

  Wij willen u vriendelijk  

  doch  dringend verzoeken  

  NIET te parkeren voor de 

  opritten in de Groenoord-    

  laan en niet op de stoep  

  voor de huizen daar. De  

  kinderen die daar lopen  

  moeten ook veilig gebruik  

  van de stoep kunnen  

  maken. 

  Voor de bewoners van deze 

  straat zou het heel fijn zijn 

  als u hier rekening mee  

  houdt!  

   

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
In deze nieuwsbrief vindt u de uitslagen van de vragenlijsten met 
betrekking tot de enquête voor ouders en kinderen na de coronatijd. 
We hebben deze uitslagen gedeeld met het team en met de MR en 
willen ze nu graag met u delen. We hopen uiteraard dat het niet 
meer tot een lockdown komt maar nemen de uitkomsten van de 
enquête mee ter verbetering mocht het toch zover komen. 
 
In de vorige nieuwsbrief heb ik het jaarplan met u gedeeld. In dit 
jaarplan zijn de ouderbetrokkenheid en het veranderen van het 
schoolplein belangrijke punten. Aanstaande vrijdag 25 september is 
de eerste bijeenkomst van onze ouderbetrokkenheid 3.0. Deze 
werkgroep bestaat uit een leerkracht van de school, 2 leden van de 
MR, 3 leden van de OR en mijzelf als directeur. In deze werkgroep 
willen we nadenken hoe we de ouderbetrokkenheid op de Hertog 
van Gelre kunnen vergroten. We houden u op de hoogte. 
 
In hetzelfde jaarplan heb ik met u gedeeld dat we nu vaart gaan 
maken met de verandering van het schoolplein. Inmiddels is er 
gesproken met de ontwerper en heeft deze de schoolomgeving 
verkend. In de komende maanden zullen de kinderen, de 
leerkrachten en u als ouders worden betrokken bij de wensen voor 
een nieuw schoolplein dat voor tenminste 50% met natuurlijk 
materiaal zal worden opgebouwd. Daarnaast zal er veel ruimte zijn 
voor buitenlessen en fantasiespel. 
Bij de verandering van het schoolplein gaan we ook kijken naar de 
verkeersveiligheid. De ontwerper neemt dit in zijn overleg met de 
gemeente mee. Het gaat nu goed met de afsluiting van de weg en 
het  parkeren bij de kerk. Daarvoor onze dank! 
De schoolpleinverandering is in de begroting van school opgenomen. 
Verder wordt op 1 mei met een gedegen plan en ontwerp subsidie 
aangevraagd bij de gemeente Apeldoorn. Hopelijk wordt de subsidie 
toegekend, we hebben goede hoop! 
 
De ouderavond van 7 oktober kan helaas geen doorgang vinden op 
de manier zoals u van ons gewend bent. In plaats daarvan zullen de 
groepen zich presenteren en krijgt u informatie per jaargroep. U 
krijgt op 16 oktober aanstaande een link in Parro met een filmpje 
met informatie over het schooljaar van uw kind. 
 
 
Enquête ouders 
 
Hieronder volgen de uitkomsten van de ouderenquête. 

http://www.hertogvgelre.nl/
http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Enquête ouders (vervolg) 
 

 

 

Woensdag, donderdag 

en vrijdag zijn onze 

gruit-dagen. Dan ne-

men alle kinderen 

groente en/of fruit 

mee voor de pauze.  

Bij de lunch is dit  

uiteraard ook prima! 
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Enquête ouders (vervolg) 
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Vraag 2 is een 

samenvatting van de 

opmerkingen die 

leerlingen gemaakt 

hebben bij deze vraag. 

 

 

 

 

 
Enquête ouders (vervolg) 

 
 
Enquête leerlingen 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wat vond je fijn aan het thuiswerken? En heb je ook een tip voor 
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Ziektemeldingen 
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Enquête leerlingen (vervolg) 

 

-Thuis was het veel rustiger werken/betere concentratie 11x 

-Fijn om in je eigen tempo het schoolwerk te maken 10x 

-Gezellig om thuis te zijn met het gezin 2x 

Tips 

-Iets vaker live streamen met de klas 7x 

-Meer online les (bv elke vrijdag) 5x 

-Heb mijn vrienden gemist 4x 

-Meer uitleg over opdrachten 4x 

-Graag meer nakijken 3x 

-Vond het niet heel leuk 2x 

-Ik was thuis snel afgeleid 

-Meer uitdaging 

 

Veiligheid rondom school 

 

De laatste tijd kregen wij veelvuldig klachten van de buurtbewoners 

van school over vandalisme. Ook troffen wij aan schoolgebouw 

vaak vernielingen aan. Daarom zijn eind van vorig schooljaar een 

aantal camera’s geplaatst. Zij doen hun werk want sindsdien is het 

gelukkiger een stuk rustiger. 

 

 

Open dag PO 

 

Op woensdag 7 oktober doet onze school ook mee aan de 

gezamenlijke open dag van basisscholen in Apeldoorn. Nieuwe 

ouder willen we, met inachtneming van de corona-maatregelen, de 

gelegenheid bieden om een goede schoolkeuze te kunnen maken 

voor hun kind. Hierbij speelt een kennismaking met de school een 

belangrijke rol. Ouders kunnen deze ochtend van 09.00—12,.00u 

een bezoek brengen aan onze school. 
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Open dag PO (vervolg) 

 

Wel stellen we een aantal maatregelen in het kader van corona, 

zodat een bezoek aan de school veilig kan: 

 Gezinnen moeten zich vooraf aanmelding via 

basisscholenapeldoorn.nl. Er kunnen per uur 3 gezinnen zich 

aanmelden 

 Vooraf en ter plaatse vindt een gezondheidscheck plaats 

 Er staat desinfectiemiddel bij de ingang 

 Voor de gezinnen geldt anderhalve meter afstand tot 

volwassenen 

 Voor de rondleiding hebben we nagedacht over de looproute 

in school 

 

Mocht u wel een kennismaking willen maar is er geen ruimte meer 

op de open dag, dan kunt u een mailtje sturen naar Eveline Berns. 

Heeft u vragen, neemt u gerust contact met mij op. 

Eveline Berns 

Locatiedirecteur Hertog van Gelre 

Tel. 055-3665298 

E-mail: e.berns@veluwseonderwijsgroep.nl 

 

 

Kinderboekenweek 

 

Het thema van de kinderboekenweek is ‘En toen?’ Hiermee gaan we 

terug in de tijd. Boeken brengen geschiedenis tot leven, waardoor 

de wereld van vroeger tastbaar wordt. Denk hierbij aan spannende 

ridderverhalen, verhalen over de oorlogstijd of allerlei informatie 

over de Oudheid. Je hebt geen tijdmachine nodig om andere tijden 

te ontdekken. Alle werelden kunnen verkend worden door het lezen 

van boeken! 
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Sport van de maand oktober 

 

Vanaf nu komt er maandelijks een overzicht in nieuwsbrief van 

‘sport van de maand’. Ouders kunnen zelf hun kind(eren) 

aanmelden hiervoor. Dit kan via https://

sportstimulering.accres.nl onder het kopje 'sport van de maand'.  

 

Ouderbijdrage 

 

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen wordt de 

vrijwillige ouderbijdrage vanaf dit schooljaar geïnd door middel van 

‘schoolkassa’. Dit is een module van Parnassys. U kunt de bijdrage 

voldoen met Ideal. Daarvoor ontvangt u begin oktober een bericht 

in Parro. Het schoolreisje en kamp van groep 8 zullen ook door 

middel van Schoolkasse geïnd worden. 

Hieronder een opsomming van een aantal activiteiten/projecten van 

de ouderraad die ze doen van de ouderbijdrage. 

 Jaaropening in de kerk  

groepskaarsen 

 Sinterklaasfeest 

aankomst en ontvangst Sint en Piet 

schoencadeaus voor alle groepen 

zakcadeaus op 5 december voor groep 1 t/m 4 

Voorstellen ASK in Orpheus voor groep 5 t/m 8 

Klassencadeau voor alle groepen  

Limonade / strooigoed / versiering van de school  
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 Ouderbijdrage (vervolg) 

 Kerst 

Kerstontbijt/lunch/diner 

Traktatie / versiering van de school 

 Carnaval 

Organisatie van een gezellige verkleeddag met traktatie 

 Pasen 

Palmpaasoptocht. De OR zorgt voor de broodhanen op de 

Palmpasen stokken voor de groepen 1 t/m 4 en een passende 

paastraktatie voor alle groepen 

 Communie/Vormsel  

De maandagochtend erna wordt er in de betreffende groepen 

samen met de communie/vormsel leerlingen en ouders 

aandacht aan besteed met een traktatie. 

 Sportevenementen 

Bij elke sportactiviteit waaraan de school meedoet, krijgen de 

sporters iets te drinken en te eten. 

 Kinderboeken week 

 Afscheid van groep 8 

 Let op: wij helpen wel met het organiseren van 

het schoolreisje en de avondvierdaagse, maar deze 

worden apart berekend en geïnd.  

Dit zijn allemaal leuke activiteiten die mede door uw bijdrage dit 

voor de kinderen mogelijk maakt. 

 

Beslisboom corona 

 

Deze week hebben wij een brief gestuurd over de gewijzigde 

maateregelen vanuit het RIVM wat betreft kinderen t/m 12 jaar op 

de basisschool. Inmiddels is er een aangepaste beslisboom 

gepubliceerd. Deze vindt u in de bijlage en kunt u gebruiken om te 

kijken bij welke klachten uw kind wel of niet naar school kan. 

 

Van de Ouderraad 

 

Inmiddels hebben we de eerste schoolweken er alweer op zitten en 

hebben wij ook onze eerste vergadering achter de rug. Sinds lange 

tijd eindelijk weer persoonlijk een vergadering op school, uiteraard 

met de gepaste maatregelen. 

 

Vorige week was de afsluiting van de Gouden Weken. Een kleine 

geleding van de Ouderraad heeft het plein versierd en geassisteerd 

om de wisseling van ouders in goede banen te leiden. We hebben u 

allen zien genieten van de shows van uw kinderen. Voor ons een 

kleine moeite, voor de kinderen een groot plezier! 

Zo ziet u ook maar dat iets doen voor de Ouderraad soms maar 

heel weinig inspanning en tijd kost. Heeft u ook zin om mee te 

helpen? We hebben al een aantal reacties gehad van ouders, heel 

fijn! Maar u weet: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Laat eens 

van u horen op ouderraadhvg@gmail.com. 
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Buitenschoolse activiteiten 

 

Inmiddels zijn de buitenschoolse activiteiten als schaken, typen en 

Mad Science gestart. Omdat er veel belangstelling voor Mad 

Science was, zijn de aangemelde kinderen over twee groepen 

verdeeld. Een groep is al van start gegaan de andere start later in 

het schooljaar. 

Ook voor de typecursus waren meer belangstellende leerlingen dan 

er in een groep konden. Nu wil de docente kijken of er in december 

nog een groep van start kan gaan. 

Wil u uw kind hiervoor opgeven: in de bijlage vindt u een schrijven 

en opgaveformulier van de docente, Marja van der Helm. 
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