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 2 februari 

GMR-vergadering 

 

3 februari 

OR-vergadering 

 

9 februari 

Juf Jeanine jarig 

Spelletjesmiddag kleuters 

 

10 februari 

Juf Daniëlle jarig 

 

12 februari 

Carnaval 

 

14 februari 

Juf Sacha jarig 

 

18 februari 

Nieuwsbrief 

 

19 februari 

Juf Imke jarig 

 Kleuters ‘s middag vrij i.v.m. 

studiemiddag 

 

22 t/m 26 februari 

Voorjaarsvakantie 

 

1 maart 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

Uiteraard gelden sommige 

van bovenstaande 

kalenderactiviteiten alleen als 

de school weer open mag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 
 
Wij hopen dat het u allen goed gaat. We kijken net als u reikhalzend 
uit naar de dag dat alles weer normaal is. Tot die tijd willen we het 
onderwijs op afstand zo goed mogelijk verzorgen. 
In deze nieuwsbrief vindt u een beschrijving van een dag van een 
leerkracht op dit moment, door juf Natalie.  
 
Zoals u weet, vangen we kinderen op bij de noodopvang. Op dit 
moment zijn dit rond de 40 leerlingen per dag (dus iets meer dan 
10%) van het totale aantal kinderen. Dit zijn vooral kinderen van 
ouders met een cruciaal beroep. De noodopvang is relatief groot en 
dit vergt, zoals u zult begrijpen, veel organisatie van en op de 
school. De leerkrachten moeten de noodopvang bemensen, 
daarnaast de lessen voor hun eigen groep verzorgen en de vragen 
van ouders beantwoorden. We zijn hierin heel blij met de samen-
werking met MAM’s. Zij steunen ons bij de bemensing van de 
noodopvang. 
 
In de afgelopen weken hebben de leerkrachten het onderwijs op 
afstand zo goed mogelijk proberen te verzorgen. In deze 
nieuwsbrief vindt u een korte enquête met betrekking tot dit 
onderwijs, omdat we graag willen weten hoe u dit onderwijs ervaart 
op dit moment. U zou ons erg helpen deze enquête in te vullen. 
Mochten we onverhoopt nog langer niet fysiek naar school kunnen, 
dan gaan we de online momenten verder uitbreiden. De bevindingen 
uit de enquêtes kunnen we in onze evaluaties meenemen. 
 
We hopen allemaal dat we op een veilige manier op 8 februari de 
deuren van de school kunnen openen! 
 
Namens het team van de Hertog van Gelre wens ik u het allerbeste 
en veel gezondheid! 
 
Instroom  leerlingen 
 
In een van de nieuwsbrieven van vorig jaar hebben we al eens een 
oproep gedaan om aan te geven of er nog broertjes/zusjes zijn die u 
wilt (voor)aanmelden op de Hertog. Voor de zekerheid nog een keer 
deze oproep om dit graag zo spoedig mogelijk aan te geven voordat 
we vol zitten. Dan weten wij wat de instroom gaat zijn en hoeveel 
kinderen we dan nog kunnen plaatsen.  
U kunt hiervoor een mailtje sturen naar info@hertogvgelre.nl  

Schoolplein 
 
Inmiddels zijn de eerste plannen/schetsen van de ontwerper van het 
schoolplein met ons gedeeld. Hieronder noemen we een aantal 
veranderingen (zie ook onderstaande tekeningen). 
 
- De parkeerplaats voor de Welgelegenhal wordt betrokken bij het  
  schoolplein 
- De parkeerplaatsen blijven beschikbaar 
- Er komt een herindeling van het stuk fietsenstalling en bergings- 
  hok achter de schoolgebouwen. Het stuk achter het bijgebouw, dat 
  recent is toegevoegd aan het schoolplein (waar nu de picknick- 
  tafel staat), wordt betrokken bij de fietsenstalling zodat de  
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Schoolplein (vervolg) 

  kinderen van groep 7 hun fiets niet meer hoeven te stallen voor 

  de Welgelegenhal. 

- Het huidige voetbalveld (voor kantoor Eveline) wordt waar- 

  schijnlijk ingericht als ‘buitenleslokaal’ en tevens zitplek voor  

  leerkrachten. 

- Naarmate je op het schoolplein meer naar de Welgelegenhal toe- 

  gaat, wordt het spel actiever. 

 

 

 

Opknappen school 

 

Niet alleen komen er veranderingen op het schoolplein, ook wordt 

de school van binnen aangepakt. We gaan meer eenheid  

creëren in de school. Zo zijn alle klassenmuren aan de buitenkant 

lichtblauw geschilderd en de overgebleven muren wit. 

De toiletdeuren hebben eenzelfde groene kleur gekregen. Onder 

de kapstokken komen bakken waar kinderen hun tasjes in kwijt 

kunnen. In de grote hal komen huisjes met de gele banken erin 

—dit worden werkplekjes voor de kinderen. 

Op de foto hieronder kunt u al het harde werk dat al gedaan, is 

alvast bewonderen. 
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Verkeersveiligheid 

 

De afgelopen tijd zijn we heel druk bezig geweest (in overleg met 

de MR) met de verkeersveiligheid. Allereerst om het gaan naar en 

van school voor uw kind(eren) zo veilig mogelijk te maken, om te 

zorgen voor overzicht en voor de minste overlast in de buurt.  

De afgelopen jaren is de Hertog erg gegroeid en er is een goed 

contact met de buurt ontstaan. Niet in de laatste plaats doordat 

we ook rekening houden met overlast die zij ervaren en ook met 

hen overleggen. Dit goede contact willen we graag zo houden. 

 

Bijna alle ouders houden zich aan de reeds gemaakte afspraken.  

Wij hebben inmiddels paaltjes met kettingen aangeschaft om de 

inritten van de bewoners in de Groenoordlaan ‘vrij’ te houden  

tijdens breng– en haalmomenten. 

Als de school weer open is, willen we als experiment een gedeelte 

van de parkeerplaats bij de Julianakerk als kiss and ride gaan  

inrichten (zie tekening hieronder). U kunt ook ‘gewoon’ blijven 

parkeren hier. 

De conciërges hebben een rol in dit geheel en er zal iemand bij 

het paadje langs/voor de Welgelegenhal staan om te zorgen dat 

de kinderen, zonder ouders, naar school kunnen lopen. 

Naast de inzet van school zoeken we ook een kleine hulp van u 

als ouders voor het volgende. 

- in de ochtend van 08.15—08.30 u op het parkeerterrein van 

  de Julianakerk om toezicht te houden (2 vrijwilligers) 

- in de middag van 13.45—14.00u in de Groenoordlaan om daar 

  toezicht te houden (2 vrijwilligers) 

Wij zouden het heel fijn vinden als u ons hiermee zou kunnen en 

willen helpen. U kunt dan een mailtje sturen naar:  

info@hertogvgelre.nl 

 

Een dag uit het leven van een juf tijdens de lockdown….. 

6.45u: De wekker is nog niet eens gegaan als ik al wakker word. 

Meteen schiet de klas weer in mijn hoofd ‘wat had ik ook alweer 

allemaal gepland vandaag?’. In mijn hoofd neem ik de dag alvast 

door. Ik heb veel extra online momenten gepland, wat een hele 

organisatie is. Hopelijk gaat dat allemaal goed vandaag. 

8.15u: Na het ontbijt help ik mijn eigen kinderen op gang met 

hun huiswerk. Straks ben ik veel online en heb ik geen tijd om al 

hun vragen te beantwoorden. Met mijn echtgenoot neem ik de 

dag even door. We stemmen af welke momenten ik boven zit en 

welke afspraken hij die dag heeft, zodat we kunnen switchen als 

het nodig is.  

8.30u: Ik begin de dag met wat berichtjes naar ouders te sturen. 

Ik heb extra instructie gepland, maar de kinderen moeten net dat 

moment hun spullen op school ophalen. Gelukkig is de planning 

snel verschoven en is dit ook weer opgelost. In Teams zet ik de 

nieuwe vergaderingen klaar en haal de oude eruit. Het klaarleg-

gen van alle spullen op school had nog wel wat voeten in de  

aarde. Eerst goed vooruitdenken wat ze allemaal nodig hebben, 
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overlegd met collega in de parallelklas. Verder extra spullen als 

potloden, vullingen en extra schriften klaargelegd voor wie daar 

nog iets van miste. Gelukkig was mijn duo-collega zo lief om met 

mijn parallelcollega alles op school te regelen. Hopelijk hebben de 

kinderen straks de juiste spullen.  

Hierna zet ik snel de online les die ik zo wil doen, klaar op het 

digitale schoolbord. 

9.00u: Mijn eerste online instructie. De 4 kinderen die ik hiervoor 

heb uitgenodigd loggen in. Ik mis één leerling; die werkt vandaag 

op school. Ik stuur een appje naar de collega in de opvangklas. 

Gelukkig komt hij hierna snel online. Na een kort praatje gaan we 

aan de slag. In de online lessen van afgelopen week bleken ze de 

wat lastigere keersommen niet goed begrepen te hebben. Ik geef 

uitleg op het digitale schoolbord en we doen er een paar samen. 

Ze lijken het nu goed te begrijpen. Op de wisbordjes zie ik veelal 

goede antwoorden. Jammer genoeg valt bij 1 leerling steeds de 

camera of het geluid uit. Dit maakt dat ik moeilijk kan volgen of 

hij het oppikt. De techniek blijft een lastig dingetje….. 

9.30u: Mijn tweede online instructie. Op Parro heb ik gisteren een 

berichtje gestuurd naar de groep; wie graag nog wat wil oefenen 

met zelfstandige naamwoorden en bijvoeglijke naamwoorden is 

welkom om deel te nemen. Ik ben blij verrast als ik 9 kinderen 

online zie; blijkbaar sluit dit aan bij een behoefte. Na een aantal 

dingen samen gedaan te hebben, vraag ik aan de kinderen wie 

het leuk vindt om nog even in een klein groepje samen te wer-

ken. Een paar kinderen wil dit wel graag. Hen zet ik even apart in 

een vergaderruimte, zodat ze ongestoord met elkaar kunnen 

overleggen. Als ik om 10.00u de vergadering wil sluiten, vinden 

ze het eigenlijk jammer dat ze moeten stoppen. Vooral het sa-

menwerken vinden ze erg fijn. Mooi, denk ik; dit doen we volgen-

de week nog eens! 

10.00u: Mijn derde online instructie. Met een groepje kinderen 

bespreken we de opdrachten van het pluswerkboek na. Wat is het 

toch gezellig en leuk om in een klein groepje te werken. De kin-

deren zijn opgewekt en actief; ik word er helemaal vrolijk van! 

Wat mis ik die bekkies toch in het echt…… 

10.30u: Even een kop koffie en kijken hoe het beneden is. Mijn 
eigen kinderen zijn even buiten aan het spelen. De hele eettafel 
ligt bezaaid met schriften, boeken en andere papieren. Na 10 mi-
nuten komt mijn jongste weer binnen. “Mam, ik moet online!” O 
ja, de laptop moet aan staan. Ook op die school zit een leerkracht 
te wachten……. Ik help hem even snel met inloggen, geef hem 
dopjes in de oren. Mijn eigen laptop zet ik tussen de rommel op 
de eettafel.  

Ik ga aan de slag met het nakijken van werk. Alle kinderen moes-
ten een verhaal schrijven en inleveren. Ik ben benieuwd of dit 
gelukt is. Op Teams, waar de verhalen zijn ingeleverd, kijk ik ver-
schillende opdrachten na en geef feedback. Wat leuk om de ver-
schillen te zien. Ik zie ineens schrijftalent naar boven komen bij 
een aantal kinderen. Een paar verhalen is zelfs voorzien van fo-
to’s; een voordeel van thuisonderwijs! Tussendoor beantwoord ik 
verschillende vragen van ouders. Parro is wat dat betreft een  
ideaal medium. De verscheidenheid is groot. 
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Er komen foto’s binnen van de tekenopdracht, vragen over 

wachtwoorden, een kind dat een verkeerd schrift heeft ingele-

verd, een vraag of er ook potloden op school klaarliggen, enz. 

enz. Soms verbaas ik me over de hoeveelheid ballen die ik hoog 

moet houden op zo’n dag. Er zal er af en toe best eentje vallen…. 

12.00u: Even tijd voor een broodje totdat ik straks weer aan de 

slag moet. Gelukkig zijn mijn kinderen al ver met hun huiswerk. 

Ik kijk wat dingen na, we leveren foto’s van het werk in bij 

school. Ik geef aanwijzingen over wat er nog verbeterd moet 

worden. Met wat gemopper gaan ze toch nog even aan de slag. 

Een mama die ook juf is………het zal voor- en nadelen hebben.  

13.00u: Ik app heen en weer met mijn duo-collega. Ze komt 

straks even de kaarten brengen die zijn aangeschaft en de hand-

leidingen van het nieuwe blok dat we nodig hebben volgende 

week. Afgelopen dinsdag hebben we met een groot deel van het 

team de eerste weken geëvalueerd. Het was niet mijn werkdag, 

maar ik ben er toch bij aangesloten. Het is om mee te kunnen 

praten over hoe alles verloopt. We hebben o.a. afgesproken dat 

alle kinderen een kaart gaan krijgen. Eén collega heeft ze alle-

maal gekocht en zal ze op school klaarleggen voor alle klassen. Ik 

leg de laatste hand aan de planning. Gelukkig heeft mijn duo al 

een flink stuk gemaakt. Even goed checken; staat alles er duide-

lijk in? Is dit begrijpelijk voor ouders zo? Voor welke les hadden 

we ook alweer instructiefilmpjes nodig? Mijn parallelcollega en 

duocollega sturen me hun instructiefilmpjes. Wat is het toch fijn 

dat we dit werk kunnen verdelen. Je zou het toch allemaal maar 

in je eentje moeten doen. Volgende week gaan we voor het eerst 

de kinderen online laten toetsen. We spreken dus even goed door 

hoe we de kinderen en ouders hierover informeren; we zijn be-

nieuwd of dit goed gaat!  

15.00u: Mijn collega staat voor de deur met de kaarten en hand-

leidingen. We stemmen even af welke dagen we oudergesprek-

ken willen plannen. Ik zet de agenda-uitnodiging met de afge-

sproken tekst in Parro. De kaarten leg ik nog even weg; die 

schrijf ik dit weekend wel! 

De rest van de middag besteed ik aan het maken van mijn  
instructiefilmpjes. Ik baal als de eerste een paar keer fout gaat; 
een half uur verder heb ik de eerste les er nog niet op staan. Ge-
lukkig gaat het daarna vlotter, maar ik ben toch later klaar dan ik 
hoopte. Ik zet alles op Teams, plan de online vergaderingen in 
voor volgende week en plaats een laatste berichtje naar ouders 
en kinderen op Parro. Hierna stuur ik een mail naar mijn duo-
collega met de overdracht; wat heb ik allemaal gedaan en welke 
bijzonderheden waren er? Het is al bijna donker als ik mijn laptop 
dichtklap. Tijd voor weekend……. 
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