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Juf Natalie jarig 
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Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Wij zijn dit schooljaar goed begonnen met de leerlingen. Fijn om alle 
kinderen weer zo blij en uitgerust terug te zien. 

Binnenkort zijn de kennismakingsgesprekken, de zogenaamde SEO-
gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats op school met u en uw 
kind erbij. Parro wordt opengezet om u in te schrijven voor een 
gesprek, te weten: 
vrijdag 3 september voor ouders met meer kinderen op school  
maandag 6 september voor de rest van de ouders  
woensdag 8 september krijgt u een reminder. 
Vrijdag 10 september wordt de inschrijving vanaf 15.00 uur 
gesloten. 
Maandag 6 september krijgt uw kind een vragenlijst mee. Deze 
graag invullen en meenemen naar het SEO-gesprek. 
 
Verder zijn we begonnen met de gouden weken. Dit zijn de eerste 
weken van het schooljaar. Het zijn de belangrijkste weken voor het 
neerzetten van een goede basis voor een fijne sfeer in de klas. 
Daarom zijn deze weken goud waard. 
 
Voor het schooljaar 2021-2022 hebben we de volgende doelen 
opgesteld: 

• Rekenen 
Implementatie van de methode ‘Pluspunt’. We zijn gestart met 
een nieuwe methode voor rekenen. Op de studiedagen in de 
zomervakantie hebben we ons als team geschoold om met 
deze methode te gaan werken. Het hele jaar zullen we worden 
bijgestaan door een rekendeskundige die ons verder begeleidt 
om alles uit de methode te halen. 

• Samenwerking met parallelgroep op het gebied van rekenen. 
We gaan als school nog beter inspelen op de behoeften van de 
leerlingen en zullen daarin steeds meer de samenwerking 
zoeken met de parallelgroep. 

• Schoolplein 
In oktober wordt er gekozen (Europees aanbesteed) welke 
partij het schoolontwerp mag uitvoeren. De werkzaamheden 
om het schoolplein te veranderen worden dit schooljaar nog 
uitgevoerd. 

• Het plan ouderbetrokkenheid, dat vorig jaar is opgesteld, 
wordt uitgevoerd. 

• We gaan een onderzoek starten naar een geïntegreerde 
methode voor zaakvakken (natuur/techniek/aardrijkskunde/
geschiedenis/burgerschap). Het doel is om in het volgende 
schooljaar met de geïntegreerde methode te starten die het 
best bij onze school past. 
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Van de directie (vervolg) 

Ieder jaar scholen we ons als team. Dit schooljaar ontwikkelen we 
ons verder op de volgende gebieden 

- Inhoudelijke gesprekken voeren met kinderen (vervolg) 
- Leerlijnen 
- Met sprongen vooruit training op het gebied van (inzichtelijk) 
  rekenen 
- Training mindset en executieve functies 

Bij deze jaarkalender ontvangt u ook onze jaarkalender. De 
geplande activiteiten willen we zo goed mogelijk doorgang laten 
vinden. Wellicht zal dit in een andere vorm plaatsvinden dan 
gebruikelijk in verband met corona. Hierover wordt u bijtijds 
geïnformeerd. Onze activiteiten worden veelal ondersteund door de 
Ouderraad. 
Mocht u geen mogelijkheid hebben om de kalender te printen, dan 
kunt u een exemplaar ophalen bij de conciërges. 

Met vriendelijke groet, 

Eveline Berns 

 

 

Schoolfotograaf 

 

Op maandag 4 en dinsdag 5 oktober komt de schoolfotograaf op de 

Hertog. U ontvangt nog nadere informatie hierover. 

 

 

Even voorstellen 

 

Graag wil ik me aan u voorstellen. Mijn naam is Anneke Visser. Ik 

ben 53 jaar en kom uit Apeldoorn. Voor dit schooljaar zal ik als 

remedial teacher groepjes kinderen gaan begeleiden op de Hertog. 

Ik vind het fijn kinderen te helpen zodat zij in hun eigen kracht 

komen te staan en kunnen groeien. Naast het werken op school 

werk ik in mijn eigen praktijk als remedial teacher en kinder-

counselor en eerder het ik in het onderwijs als leerkracht en 

remedial teacher gewerkt. 

Ik heb een zoon van 28 jaar en op 9 september ga ik trouwen. In 

november hoop ik oma te worden van mijn eerste kleinkind. 

Verder kan ik nog zeggen dat ik van hardlopen, wielrennen, de 

natuur, lezen en leren hou. Ik zie uit naar een mooi schooljaar. 

Graag tot ziens! 
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Schaaklessen 

 

Vanaf maandag 6 september zijn er weer schaaklessen op de 

Hertog van Gelre. De lessen zijn wekelijks van 14.00—15.00 uur in 

de grote hal op school. Schaakleraar is Karel van Delft van 

Schaakacademie Apeldoorn. 

We gaan door met een serie die vorig jaar werd afgebroken. Er is 

ook ruimte voor enkele nieuwe kinderen. De lopende sessie duurt 

nog dertien lessen (€ 65,—). Deelnemers krijgen het boekje ‘Ik leer 

schaken’ en de app ChessMatec. 

De lessen zijn workshopachtig. Dat betekent dat er plek is voor 

beginners en gevorderden. 

 

Informatie Schaakacademie Apeldoorn: 

ww.schaakacademieapeldoorn.nl 

Contact Karel van Delft: karel@kvdc.nl 
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