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Van de directie 
 
De laatste schoolweek werd plotseling heel anders dan we ons 
hadden voorgesteld door de lockdown die maandagavond werd 
afgekondigd. 
Door de soepele houding van alle partijen hebben we de 
Kerstviering kunnen verplaatsen naar dinsdag en konden de 
kinderen toch genieten van het fotomoment op de rode loper en een 
heerlijke oliebol in een tot kerstsfeer omgetoverde gymzaal van de 
kleuters. Onze grote dank gaat hierin uit naar de Ouderraad. 
 
De laatste dagen van deze week zijn alle 
collega’s druk bezig geweest om de online lessen 
na de vakantie zo goed mogelijk voor te 
bereiden. Morgen ontvangt u van alle groepen 
het weekrooster en de uitleg voor de eerste 
online week, de week van 4 januari. 
 
Namens het hele team wens ik u veel 
gezondheid en hele fijne Feestdagen. Hopelijk tot 
heel snel! 

Kerstattentie 
 
Alle kinderen hebben dinsdag een leuke kersthanger gekregen. 
Deze zijn beschikbaar gesteld door een ouder en zijn van het 
sieradenmerk Azibi-Ibiza. Hartelijk dank daarvoor! 

Samenwerkingsbestuur 
 
In het voorjaar informeerden we u dat de Veluwse Onderwijsgroep 
van plan was een samenwerkingsbestuur te vormen. Dat plan heeft 
de gemeenteraad van de gemeente Apeldoorn inmiddels 
goedgekeurd. 
Dit betekent dat alle vijf stichtingen die nu deel uitmaken van de 
Veluwse Onderwijsgroep, op 1 februari 2021 opgaan in één 
stichting, de Stichting Veluwse Onderwijsgroep. 
Alle scholen houden wel hun eigen karakter (openbaar of eigen 
denominatie: katholiek of protestants-christelijk). Daarnaast houdt 
elke school de ruimte om, passend bij hun schoolcultuur, zelf 
invulling te geven aan onze gedeelde missie om kinderen in 
Apeldoorn en omstreken eigentijds en vooruitstrevend onderwijs te 
bieden. Belangrijk voordeel is dat de scholen hierdoor gemakkelijker 
kunnen samenwerken.  
 
 
Instroomgroep 
 
De aanmeldingen van nieuwe leerlingen is ook dit jaar weer enorm. 
Hier zijn we natuurlijk heel blij mee. We hebben besloten ook dit 
schooljaar weer te gaan werken met een 5e kleutergroep. Zo 
kunnen we onze onderwijskwaliteit waarborgen voor iedere leerling. 
Deze 5e kleutergroep gaat starten vanaf 6 april 2021. We zijn al 
druk bezig met het zoeken naar een geschikte leerkracht voor deze 
instroomgroep. 
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Instroomgroep (vervolg) 
 
Heeft u vragen, stel ze dan gerust aan de onderbouwcoördinatoren: 
Zerrin Konuk (z.konuk@veluwseonderwijsgroep.nl) 
Iris Bonekamp (i.bonekamp@veluwseonderwijsgroep.nl) 

Schoolplein 
 
De afgelopen weken zijn we met de kinderen van de leerlingenraad, 
de leerkrachten en de leerlingen in de klas bezig geweest met 
ideeën omtrent het nieuwe schoolplein. De kinderen hebben 
aangegeven wat zij graag willen op het plein. Deze ideeën zijn 
gesproken met de ontwerper. 
Inmiddels is de subsidieaanvraag de deur uit. Rond mei horen we of 
we de subsidie krijgen. We gaan daar wel van uit. 
 
Op dit moment wordt de zandbak op het schoolplein veiliger 
gemaakt door de stenen blokken te vervangen. Deze blokken 
kwamen wat los te zitten en zou dan gevaar op kunnen leveren. 
In het nieuwe jaar zal het schoolplein helemaal aangepakt worden. 
Wat er gaat veranderen, laten wij u te zijner tijd weten. 
 
Van de Ouderraad 
 
Soms zijn clichés gewoonweg de waarheid en dat geldt zeker voor 
deze: wat is het een bijzonder jaar! 
Zo ook voor de Ouderraad. Toch kunnen we weer zeggen dat we 
een geslaagde Sint– en Kerstviering hebben gehad, ondanks alle 
aanpassingen en nieuwe regels. 
Vanwege corona ziet het organiseren van de verschillende 
activiteiten er wat anders uit dit jaar. Overleg gaat online en 
opbouwen en klaarzetten van materialen gebeurt voornamelijk na 
sluitingstijd van de school. Op momenten dat leden van de OR wél 
aanwezig zijn binnen de school dragen we een mondkapje. Dat ziet 
er voor de leerlingen misschien net wat minder gezellig uit maar is 
wel zo veilig. Bij de bestelling van eten en drinken worden nu ook 
andere keuzes gemaakt zodat er geen besmetting plaats kan 
vinden als het voedsel wordt aangeraakt. 
 
Sinterklaas 
De voorbereidingen gingen vooral online en via de app. Maar toen, 
tja, als ouderraad mochten we op dat moment de school niet in en 
de cadeaus dan? O jee, hoe moeten we dat regelen……...En 
inpakken, nog zoiets………. 
Als oplossing heeft de Sint alle cadeaus bij één van de OR-leden 
thuis laten bezorgen. Van daaruit zijn alle cadeaus verdeeld over de 
OR-leden en heeft iedereen thuis ingepakt. Heel wat anders dan 
andere jaren waarin we een avond organiseerden om samen met 
andere ouders volop aan de slag te gaan met inpakpapier en 
plakband. 
Ondanks alle aanpassingen hebben we een heel leuke 
Sinterklaasviering gehad. Heel veel dank aan Sinterklaas en zijn 
Pieten. De kinderen hebben veel lol gehad, te zien aan alle vrolijke 
gezichtjes. 
 
Wat doen we met cadeaus en pepernoten die overblijven? Elk jaar 
zorgen we dat er een paar cadeautjes extra zijn. Voor het geval er 
een nieuwe leerling bij is gekomen of een cadeautje per ongeluk 
kapot gaat. Dan hebben we meteen vervanging en zien we geen 
trieste gezichtjes. 
We doneren de cadeautjes die over zijn aan postnl (stichting Jarige 
Job). Zij bezorgen de cadeaus bij kinderen van gezinnen die zich 
geen verjaardag kunnen veroorloven. De overgebleven pepernoten 
en speculaasjes zijn bezorgd bij een stichting in Apeldoorn. Zij 
verzorgen o.a. kerstpakketten aan gezinnen die leven onder de 
armoedegrens. 
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Van de Ouderraad (vervolg) 
 
Kerst 
Sint eruit, Kerst erin. 
De versiering van Kerst hangt er mooi bij ook al is het dit jaar maar 
van korte duur geweest. We kwamen wel tot de ontdekking dat er 
voor volgend jaar weer wat materiaal aangevuld mag worden. Op 
die manier kunnen we het in alle lokalen en gangen gezellig maken. 
Toen de nieuwe lockdown werd aangekondigd is besloten de 
Kerstviering een dag eerder te doen. Dan konden de leerlingen dit 
jaar toch feestelijk afsluiten. Gelukkig waren alle betrokken partijen 
in staat om eerder te leveren of aanwezig te zijn! Op dinsdag  
15 december kwamen de leerlingen in prachtige jurken en pakken 
naar school voor een heus gala-ontbijt.  
 
Om de beurt gingen de klassen naar de gymzaal die was 
omgetoverd tot een winters skioord waar ze een oliebol als 
versnapering kregen. Als verrassing hebben de kinderen nog een 
kerstmuts gekregen. Wat een vrolijk gezicht toen ze daarmee de 
school verlieten! 

De Ouderraad wenst u allen fijne feestdagen toe en een 2021 met 
meer bewegingsvrijheid en minder onzekerheid. 

 

 

 

 
 
 

 

Het team van de Hertog van Gelre wenst u fijne 
Kerstdagen en een gezond en mooi 2021! 
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