
Nieuwsbrief 
 December 

2020 

Om te onthouden 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

L www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

 

 

3 december 

Juf Eline jarig 

 

4 december 

Sinterklaas 

Kleuters middag vrij vanaf 

12.00 uur! 

 

7 december 

Speelgoeddag kleuters 

OR-vergadering 

 

8 december 

Juf Stephanie jarig 

 

11 december 

Juf Irma jarig 

 

16 december 

Kerstviering 

OR-vergadering 

 

21 december t/m 1 januari 

Kerstvakantie 

 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Op de Hertog van Gelre is de feestmaand al in november begonnen: 
de school bestaat deze maand 50 jaar! Zoals u hebt kunnen lezen in 
de vorige nieuwsbrief gaan we dit jubileum middels een feestweek 
in het voorjaar uitgebreider vieren.  
Toch was het nu al een klein feestje waard. Alle kinderen werden 
getrakteerd op chips en iets lekkers te drinken en voor alle groepen 
werd een nieuw spel als jubileumcadeau gekocht. De nieuwe spellen 
konden worden uitgeprobeerd tijdens de extra spelletjesmiddag. 
 
De school is volop in Sinterklaassfeer. Deze week heeft de Sint ook 
de school bezocht en zijn rommelpieten hebben alles overhoop 
gehaald in de klassen. Gelukkig hadden ze ook iets lekkers voor 
iedereen achtergelaten.  
Verder heb ik geruchten gehoord dat er gefilmd is in de school. Als u 
niets wilt missen: vrijdag is er weer een uitzending van 
sintinapeldoorn.nl. Het bekijken waard! 
 
Afgelopen studiedag zijn de leerkrachten van school met een online 
cursus van het samenwerkingsverband geschoold in het voeren van 
kindgesprekken. 

De voorbereidingen voor het Kerstfeest zijn ook in volle gang. 
Leerkrachten gaan er samen met de OR-leden voor zorgen dat ook 
dit een onvergetelijk feest wordt voor de kinderen. 
 
In deze tijd van Covid is er meer afstand tussen leerkrachten en u 
als ouders. Door Parro, overleggen in Teams en naar het hek lopen, 
proberen wij het zo veel mogelijk contact te houden. Uiteraard zijn 
bovengenoemde middelen anders dan live contact, dat begrijpen wij 
heel goed. Wilt u iets vragen of meedelen, schroomt u dan niet 
contact op te nemen met de leerkracht. 

Schoolplein ‘s ochtends en ‘s middags 
 
We zien steeds vaker dat kinderen heel vroeg op het schoolplein 
staan. Kinderen zijn welkom op het schoolplein vanaf 08.15 uur. 
Na schooltijd zijn kinderen tot 13 jaar welkom. Op die tijd speelt ook 
de BSO buiten. De andere leerlingen die op het plein spelen, vallen 
onder de verantwoordelijkheid van hun eigen ouders. 

Behalen diploma’s 
 
Juf Eline en juf Eveline hebben beiden hun opleidingen met goed 
gevolg afgerond. Juf Eline heeft de opleiding ‘Psychodiagnostiek’ 
behaald en juf Eveline haar master ‘Leadership in education’. 
Beiden van harte gefeliciteerd! 

Parroberichten 
 
Graag willen we even iets melden over het gebruik van Parro. 
Leerkrachten sturen vaak parroberichtjes om ouders te informeren 
over leuke dingen die zijn gebeurd in de groep, geven een 
weekupdate met een filmpje of foto of sturen berichten over 
leeritems en afspraken. 
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Parro (vervolg) 
 
Sommige ouders sturen zelf ook berichtjes. Korte, zakelijke 
mededelingen van ouders zijn prima en lezen wij graag.  Wij 
verzoeken u vriendelijk geen berichtjes te sturen zoals 
bijvoorbeeld: 

 over hoe leuk het weekend was en wat er allemaal is gedaan 
in zo’n weekend (met foto’s) 

 berichtjes die eindigen met hartjes/kusjes etc. 

 inhoudelijke vragen over de ontwikkeling van uw kind 

Voor inhoudelijke vragen kunt u altijd een afspraak maken met de 
leerkracht. De vraag voor een afspraak kunt u uiteraard wel 
aangeven in de Parro app.  
 
Parro is een mooi communicatiemiddel echter heeft dit het ‘gevaar’ 
in zich dat je als leerkracht ook buiten je werkuren ermee bezig 
bent. Ook voor collega’s  is een werkdag eindig. In het kader 
daarvan kunt u verwachten dat een leerkracht reageert op een 
berichtje op hun eigen werkdag en tussen 08.00 en 17.00 uur. 
 
 
Resultaten 2019-2020 
 
Op de laatste pagina ziet u in een schema de resultaten van de 
Hertog van Gelre over het schooljaar 2019-2020. 

 
Uitnodigingen kinderfeestjes 
 
Even een reminder voor alle ouders: wij hebben op school de 
afspraak gemaakt dat kinderen een uitnodiging voor een kinder-
feestje op het schoolplein aan elkaar mogen uitdelen en niet meer 
in de klas. Teleurstelling als de een wel en de ander niet 
uitgenodigd wordt, brengt in de klas op dat moment te veel onrust 
met zich mee. 
Een tip: in het kader van meer bewegen in deze Covidtijd, kunt u 
de uitnodigingen wellicht ook rondbrengen in de wijk na schooltijd 
samen met uw kind. 

Parkeren 
 
Wij vinden het fijn om te merken dat veel ouders de weg vinden 
naar de parkeerplaats bij de Julianakerk hebben gevonden. Dit is 
ook zichtbaar door de stoepborden die naar de parkeerplaats 
verwijzen. Op het terrein van de Julianakerk hebben wij ook 
aanpassingen gedaan om de verkeersdoorstroming te 
optimaliseren. Binnenkort komt er ook aan de voorkant van de kerk 
een uitgang. 
 
De buren van de school hebben we, naar aanleiding van hun 
klachten over het parkeren in hun straat, op de stoep en voor hun 
opritten ‘s ochtends en ‘s middags, een brief gestuurd met de 
maatregelen die wij al hebben genomen. Verder konden zij 
aangeven of zij zelf nog andere opties zien om het parkeren daar 
tegen te gaan. 
U kunt meer lezen over verkeersveiligheid in de omgeving van 
scholen op de volgende website van Veilig Verkeer Nederland: 
https://vvn.nl/veilige-schoolomgeving. 

 

 

ziektemeldingen 

@hertogvgelre.nl 
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Bijbelverhalen vertelproject 
 
Deze maand zijn we weer gestart met het vertelproject bijbel-
verhalen. De kinderen zitten in een kring op de grond in het atelier. 
Mariska of Agnes (medewerkers kindercatechese RK Apeldoorn) 
hebben de vertelplek ingericht en vertellen een bijbelverhaal. 
Daarna gaan de kinderen aan de slag met verwerkingsmateriaal 
(klei, verf, wasco, krijt, kleurpotloden, stiften, vouwblaadjes,  
versiermaterialen, Kapla, blokken etc.) waarbij ze uitgenodigd 
worden om het verhaal op hun eigen manier creatief te verwerken. 
De thema’s gaan deze periode o.a. over de Advent en Kerst. 

Sport van de maand 
 
Wij kregen niet helemaal helder op dit moment of er nog sporten 
bij zitten die niet doorgaan vanwege Covid. Dat hoort dan zo 
spoedig mogelijk na aanmelding. 

 

Spelletjes 
 
Nu we weer met z’n allen meer thuis zitten, is het een goeie tijd om 
de spelletjes uit de kast te halen. Wist u dat heel veel leuke 
spelletjes ook nog eens geschikt zijn om het rekenen te oefenen! 
Kijk via deze link (https://www.rondjerekenspel.nl/thuis) voor 
goede tips en ideeën. Ook een aanrader nu de feestmaand in zicht 
komt en u nog op zoek moet naar een leuk cadeautje. 

 

 

 

 

 

 

Morellenlaan 47 

7322 JS Apeldoorn 

055 -  366 52 98 

www.hertogvgelre.nl 

twitter: @hertogvgelre    facebook.com/hertogvgelre 

 

 

 

 
 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Medezeggenschapsraad (MR) 

 

De meeste ouders weten dat er een MR is binnen de school maar 

wat doet een MR nu precies? En waar houdt de MR zich mee 

bezig? De MR houdt zich in grote lijnen bezig met ‘beleid’ ten 

aanzien van de school. Beleidsonderwerpen zoals 

verkeersveiligheid, begroting, meedenken over Corona- 

maatregelen, schoolplein, pestprotocollen etc. De MR heeft zowel 

advies– als instemmingsrecht voor een aantal onderwerpen.  

Waarom is een MR belangrijk? Doordat de MR bestaat uit zowel 

ouders als leerkrachten wordt er vanuit verschillende 

invalshoeken naar het beleid gekeken. Op deze manier geven 

ouders samen met het team vorm aan het beleid van de school. 

 

Naast dat wij bezig zijn met de formele en de beleidsinhoudelijke 

zaken, willen wij de zicht– en vindbaarheid van de MR vergroten. 

Door het vergroten van de zicht– en vindbaarheid hopen wij nog 

beter de belangen van ouders en kinderen te behartigen. 

Daarom zullen wij na elke vergadering een korte samenvatting 

geven over wat we hebben besproken, welke acties we uit 

hebben staan en wat we voor de volgende vergadering willen 

bespreken. De volgende vergadering die gepland staat, is op 

maandag 11 januari 2021 om 16.00 uur. 

 

Heeft u als ouder vragen of suggesties/tips voor de MR? Neem 

dan gerust contact met ons op! Dit waarderen wij enorm. U kunt 

de MR van de school bereiken via: mr@hertogvgelre.nl. 

Wij zullen ervoor zorgen dat er antwoord wordt gegeven op 

vragen en eventuele ideeën/suggesties nemen wij op in onze 

vergadering. 

 

Buitenschoolse activiteit 

 

Vanaf maandag 7 december start er weer een volgende lesserie 

schaken. In de bijlage vindt u hierover meer informatie. 
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