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Van de directie 

 

We hopen dat jullie, net als wij terugkijken op een positief drie- 

hoeksgesprek met de leerkracht(en) van uw kind(eren). 

In november is er opnieuw een ronde gesprekken. Deze gesprekken 

worden in de bovenbouw gevoerd met de kinderen erbij en in de 

onder– en middenbouw nog zonder kinderen. 

 

De afgelopen weken zijn de groepen druk bezig geweest met de  

gouden weken. In deze weken leren de kinderen elkaar (opnieuw) 

goed kennen. 

Groepsvorming bestaat uit vijf fases die een groep in ongeveer zes 

weken doorloopt. De fases zijn: 

• Forming: oriënteren  

Leerlingen leren elkaar kennen, de groep zoekt naar veiligheid 

en structuur. 

• Storming: presenteren 

De verhouding tussen leerlingen wordt duidelijker: wie is een 

leider, wie een volger? 

• Norming: normeren 

De regels, waarden en normen van de groep worden bepaald. 

Iedereen krijgt een eigen taak in de samenwerking. 

• Performing: presteren 

De groep wordt een team en is klaar voor samenwerking. Er 

zijn ongeschreven regels waar iedereen zich aan houdt. 

• Reforming: evalueren 

Het einde van het jaar of periode is in zicht. Dit afscheid geeft 

weer een nieuwe groepsdynamiek, denk bijvoorbeeld aan het 

afscheid in groep 8. 

De leerkrachten proberen de gouden weken zo goed mogelijk te 

laten verlopen door  onder andere een goede overdracht van het 

jaar ervoor, de inzet van coöperatieve werkvormen, werkvormen 

om elkaar beter te leren kennen, werkvormen waarbij de kinderen 

ook de leerkracht leren kennen, groepsvormende activiteiten, 

samen groepsregels maken. 

 

Versoepelingen vanaf 25 september 

Gelukkig hebben we de afgelopen tijd niet vaak klassen in 

quarantaine hoeven laten gaan. Afgelopen 25 september 2021 zijn 

de coronaregels versoepeld. Wat verandert er hierdoor in het 

primair onderwijs?  
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Van de directie (vervolg) 

 

Het Ministerie van OC&W bericht hierover het volgende: 

Algemeen 

De restricties in het onderwijs vallen weg. De basisregels om 

verspreiding van het coronavirus te voorkomen, blijven wel gelden. 

Hierbij moet je denken aan: thuisblijven bij klachten en testen door 

de GGD. 

 

Wijziging bron– en contactonderzoek 

Als een kind positief getest is, blijft het kind thuis in quarantaine. 

Het kind kan weer naar school als het minimaal 24 uur klachtenvrij 

is en er zeven dagen zijn verstreken na de start van de symptomen 

of na het vaststellen van de besmetting. 

 

Hele groep naar huis? 

Als een kind in de groep positief getest is, kunnen klasgenoten in 

principe allemaal naar school. Een uitzondering kan zijn voor 

kinderen die in nauw contact zijn geweest in de privésfeer 

(bijvoorbeeld bij elkaar thuis spelen). 

 

Advisering voor de school 

De advisering loopt altijd via de GGD. Ook bij uitbraken met 

meerdere besmettingen in een groep kan de GGD nog wel aan  

klasgenoten adviseren om in quarantaine te gaan. 

 

1,5 meter afstand 

De 1,5 meter-regel vervalt waardoor scholen weer ouders in school 

kunnen ontvangen. De school bepaalt hierin zelf het beleid. 

 

Hoe gaat de Hertog van Gelre school om met de versoepelingen? 

Wij willen de school weer gecontroleerd openstellen voor ouders, 

zoals met de organisatie van de driehoeksgesprekken en van de 

informatiemiddag 

 

Inloop bij de kleuters 

Wij vinden het fijn dat we weer ouders in de school mogen 

ontvangen! Op maandag en vrijdagochtend tussen 08.20 en 

08.30u mag u (1 ouder) uw kind in de klas brengen. Op deze 

ochtenden is er een (spel)inloop. We willen graag om 08.30u 

kunnen starten dus het is fijn als u voor die tijd afscheid heeft 

genomen van uw kind. Op maandag en vrijdag ontvangt de 

leerkracht vanaf 8.20u de kinderen in de klas en niet op het 

plein. Mocht uw kind op deze dagen liever zelfstandig naar binnen 

lopen is dat natuurlijk ook prima. Op dinsdag, woensdag en 

donderdag mogen de kleuters zelfstandig naar binnen lopen zoals 

zij nu ook gewend zijn en staat de leerkracht op het schoolplein. 

We starten hiermee vanaf maandag 4 oktober.   

 

Parro 

De leerkrachten doen hun best om u elke week te informeren 

middels Parro. Parro is ook bedoeld voor korte mededelingen van 

de ouder(s) naar de leerkracht. Zoals u zult begrijpen zijn de 

leerkrachten aan het lesgeven tijdens schooluren en hebben zij  

geen tijd om te reageren in Parro.  
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Van de directie (vervolg) 

 

Heeft u een belangrijke mededeling of vraag die echt niet kan 

wachten, belt u dan even naar school. De leerkracht is van 

08.00—08.20u bereikbaar op de Parro app voor korte berichten 

en na schooltijd tot 16.30 uur. 

Mocht u met de leerkracht in gesprek willen, maakt u dan gerust 

een afspraak met de leerkracht of bel even na schooltijd. 

 

Alvast een fijn weekend gewenst en vriendelijke groet, 

Eveline Berns 

OPEN DAG woensdag 6 oktober 2021 

 

Op woensdag 6 oktober doet onze school mee aan de gezamenlijke 

open dag van basisscholen in Apeldoorn. Fijn dat dit weer mogelijk 

is! Wij bieden ouders graag de mogelijkheid om een goede 

schoolkeuze voor hun kind te maken. Sfeer proeven op school  

speelt daarbij een belangrijke rol. Tijdens de open dag op 6 oktober 

kunnen ouders van 09.00 tot 12.00u een bezoek brengen aan onze 

school. 

Ouders moeten zich wel vooraf aanmelden voor de open dag. 

Aanmelden kan online via de website basisscholenapeldoorn.nl 

 

Kent u ouders in de omgeving die op zoek zijn naar een 

basisschool? Attendeer ze gerust op de open dag van 6 oktober! 

 

 

Aanmeldingen nieuwe leerlingen Hertog van Gelre 

 

Omdat er door onder andere verhuizingen kinderen van school zijn 

gegaan, zijn er voor dit schooljaar nog plekjes vrijgekomen. Voor 

de volgende schooljaren hebben we ook nog ruimte voor nieuwe 

leerlingen. 

Als er nog broertjes/zusjes zijn, die nog niet aangemeld zijn voor 

de Hertog, zou u dit dan zo snel mogelijk willen doen. Dan kunnen 

wij in de aantallen kinderen daar in ieder geval rekening mee 

houden. 

 

Afspraken buiten school 

 

Een vriendelijk verzoek aan u om de afspraken voor uw kind bij de 

tandarts of huisarts, zoveel mogelijk buiten schooltijden te maken. 

 

Luizen pluizen 

Dit schooljaar worden er op de maandag na elke vakantie luizen 
gepluisd. Er zijn brieven naar de klassenouders verstuurd 
hierover. Wanneer u ook wilt helpen, kunt u dit laten weten aan 
de klassenouders van de groep van uw kind.   
 
Hoe kunt u thuis controleren op hoofdluis?  
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Luizen pluizen (vervolg) 
 
Controleren  
Als u controleert op hoofdluis, kijk dan goed tussen de haren. 
Vooral in de haren achter de oren en in de nek. De hoofdluizen  
zijn zo groot als een sesamzaadje en bewegen. Ziet u 
doorzichtige of grijswitte puntjes die aan de haren kleven? Dat 
zijn de eitjes van de hoofdluis (neten).  
Als u hoofdluis heeft ontdekt, controleer dan ook de andere 
gezinsleden en vertel directe contacten dat u of een van uw 
gezinsleden hoofdluis heeft. Denk hierbij aan school, 
kinderopvang, ouders van vrienden van de kinderen, sportclubs, 
opa's en oma's etc. Zij kunnen zich dan ook (laten) controleren 
op hoofdluis.  

Behandelen  
De beste aanpak is om het haar twee weken lang elke dag goed 
door te kammen met een fijntandige kam. Het duurt 10 dagen 
voor een eitje van een hoofdluis uitkomt. De eitjes zijn moeilijk te 
verwijderen, maar hoofdluizen blijven in de luizenkam achter. Als 
u twee weken elke dag kamt, kunt u alle hoofdluizen 
verwijderen.  

Op de website van het rivm staat een handig instructiefilmpje. Dit 

is de link: https://www.rivm.nl/hoofdluis/controleren-en-

behandelen 

 

 

Kinderboekenweek: worden wat je wil! 

 

De Kinderboekenweek komt er weer aan! Deze zal dit jaar zijn van 

6 oktober t/m 15 oktober. De Kinderboekenweek staat in het 

teken van ‘worden wat je wil’ (beroepen). 

Als opening van deze week zullen de leerkrachten in een andere 

groep voorlezen en zullen zij woensdag 6 oktober verkleed gaan als 

een ander beroep dan leerkracht. We gaan veel leuke  

leesactiviteiten doen deze periode. 

 

Op vrijdag 15 oktober sluiten we de Kinderboekenweek af. 

Kinderen mogen deze dag verkleed komen in de kleding die 

past bij het beroep dat zij later graag zouden willen uit-

oefenen. 

 

De groepen 5 t/m 8 gaan deze dag voorlezen aan de groepen 1 t/m 

4. De kinderen van groep 5 t/m 8 mogen hiervoor zelf een passend 

voorleesboek/prentenboek meenemen. Als ze dit niet thuis hebben, 

kunnen ze dit bij de leerkracht aangeven. 

 

Uiteraard besteedt bibliotheek Coda aandacht aan de kinderboeken-

week. In het weekend van 9 en 10 oktober is het Kinderboeken-

weekweekend bij Coda. Er worden ontzettend leuke activiteiten 

georganiseerd waarbij je je voor sommige activiteiten vooraf moet  

aanmelden. Het programmaboekje sturen we mee met deze 

nieuwsbrief. 

En vergeet u niet: tijdens de Kinderboekenweek krijg je als je een 

kinderboek koopt het kinderboekenweekgeschenk mee. Een leuk 

moment om eens een kinderboek cadeau te doen! 
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Kinderboekenweek (vervolg) 

 

Spaar bij Bruna voor gratis boeken voor de schoolbieb 

Tijdens de Kinderboekenweek kunt u sparen voor boeken voor de 

schoolbibliotheek. Als u tijdens de actieperiode (van 6 t/m 17 

oktober) een kinderboek bij Bruna koopt en de kassabon op school 

inlevert, mag de school voor 20% van dat bedrag kinderboeken 

uitzoeken bij een Brunawinkel. Een leuke actie om nog meer leuke 

boeken voor school aan te schaffen. 

 

Leesboeken gevraagd 

De komende tijd zullen we als school een deel van de leesboeken 

op school vervangen en aanvullen. Er is een flink budget om veel 

leuke kinderboeken aan te schaffen. We willen lezen namelijk zo 

aantrekkelijk mogelijk maken en kinderen laten ervaren hoe leuk 

lezen is! Wellicht heeft u thuis ook nog mooie leesboeken liggen, 

waarvoor uw kind te oud geworden is, maar die er nog wel goed 

uitzien. Daar maakt u ons heel erg blij mee. We zijn op zoek naar: 

 

- boeken met een harde kaft die onbeschadigd zijn; 

- boeken die niet ouder zijn dan 5 jaar; 

- boeken waar een Avi-niveau op staat, bv van uitgeverij Zwijsen  

  of Kluitman; 

- boeken over avontuur, paarden, hockey, voetbal, moppen, 

  geschiedenis; 

- boekenseries als bijvoorbeeld: Dolfje Weerwolfje, Het geheim 

  van….., Heksje Lily, Dagboek van een muts, Geronimo Stilton, 

  Spekkie en Sproet, Dummy de Mummy, Superjuffie, Regels van 

  Floor, De Gorgels; 

- boeken van schrijvers als Tosca Menten, Manon Sikkel, Jozua 

  Douglas, Paul van Loon, Janneke Schotveld. 

Mocht u boeken hebben liggen in deze categorieën en deze willen 

schenken aan school, dan mag uw kind deze inleveren bij juf 

Natalie (groep 5B) of bij de eigen leerkracht. Alvast bedankt! 

 

Ouderraad 

 

Vanuit de OR zijn een aantal leden mee geweest met de 

schoolreisjes van afgelopen week. We hebben gezien dat de 

kinderen erg hebben genoten. Hierna leest hoe u hoe we het gehad 

hebben. 

Groep 1 en 2 naar het Giga konijnenhol 

Wat hadden de kleuters er zin in! Het schoolreisje. De busreis op 

zich was al een hele belevenis voor de kleuters. Toen we 

aankwamen hebben we eerst gezellig iets gegeten en gedronken en 

daarna gingen we lekker spelen: klimmen en klauteren. Wat 

hadden we een lol! Ook hebben we nog een leuke show gekeken en 

patatjes gegeten en een ijsje. Daarna weer terug met de bus. Je 

merkte wel dat een aantal kleuters een beetje moe waren en even 

de oogjes dicht deden. Al met al een tof schoolreisje! 

 

Groep 3 en 4 naar de Julianatoren 

Eindelijk was het dan zover! De groepen 3 en 4 mochten naar de 

Julianatoren toe. Eerst nog even op school een filmpje kijken want 

de busreis was niet zo lang als bij de andere groepen. Daarna 

lekker buiten spelen en toen kwam de bus.   
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Ouderraad (vervolg) 

 

We kwamen meneer Kaasgaaf, Julia en Dino tegen. En wat waren 

de attracties leuk en sommige ook wel een beetje spannend. 

Gelukkig hadden we heerlijk weer en was het niet druk waardoor 

we heel vaak in de attracties zijn geweest. 

 

Groep 5 naar Dierenpark Amersfoort 

De kinderen wisten van alles te vertellen over verschillende dieren, 

zoals waarom een flamingo roze is en hoe je een mannetjesleeuw 

van een vrouwtje kunt onderscheiden. We hebben gegriezeld in ‘de 

nacht’, waar je (wat andere) nachtdieren kon proberen te spotten 

in het donker. We zijn met een vlot over het water gegaan en 

hebben geklauterd in de touwen boven de dierenverblijven. Vooral 

deze combinatie van activiteiten en dieren kijken leek de kinderen 

erg aan te spreken. Waar de een super enthousiast werd van een 

leeuw, was de ander steeds op zoek naar de volgende glijbaan. 

 

Groep 6 naar Skyzone 

Rond 09.00 uur vertrokken we met de bus richting Skyzone 

Doetinchem. Wat hadden we er veel zin in! Eenmaal aangekomen 

hadden wij de hele hal voor onszelf! Wat een geluk! Er werd 

verstoppertje gedaan, trampoline gesprongen, gegleden, gevoet-

bald en wat hebben veel kids zichzelf uitgedaagd om steeds een 

stukje hoger te klimmen op de klimwand. Veel kinderen vonden dit 

echt te gek! 

 

Groep 7 en 8 naar Slagharen 

Wat een gezellige sfeer op school! Iedereen mag eindelijk weer op 

schoolreis. Groep 7 en 8 gaan naar Slagharen en wat zijn ze er 

klaar voor. Na aankomst in het park gaan alle kinderen direct op 

avontuur. Ieder met zijn of haar eigen uitdaging. Wel of niet over 

de kop, wel of niet nat worden, wel of niet de hoogte in. Alles kan 

en mag. Op ontdekking in grotere of kleinere groepjes en gezellig 

samen met de juffen in alle attracties. Eén ding staat vast, ze 

genieten volop! Met gevulde buiken en helemaal voldaan stappen 

ze weer de bus in terug naar huis. Er wordt zelfs door sommigen 

nog even een oogje dicht gedaan. Wat een goed begin van het 

nieuwe schooljaar! 

 

Vanuit de MR 

Op 23 september hebben wij onze eerste MR- vergadering gehad 

van het nieuwe schooljaar. Hierbij een korte samenvatting van wat 

er besproken is tijdens deze vergadering. 

We begonnen de vergadering met een vragenronde over de start 

van het nieuwe schooljaar. Zowel de oudergeleding als de 

leerkrachten hebben de start als zeer positief ervaren. Iedereen is 

weer vol energie begonnen aan het nieuwe jaar. SEO- gesprekken 

met ouder en kind konden weer plaats vinden op de school. Het 

was prettig om als ouder weer in de klas te kunnen zijn. Maar ook 

voor de leerkrachten om het eerste contact met de ouders te 

kunnen leggen en het kind beter te leren kennen. 

Ook zijn alle klassen al weer op schoolreisje geweest! Wat een mooi 

weer hadden we en wat was het een geslaagde dag voor iedereen! 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanuit de MR (vervolg) 

 

Corona 

Protocollen t.a.v. corona zijn doorgenomen. Verzoek van de 

oudergeleding om hier duidelijkheid in te scheppen zodat het 

iedereen helder is wat het protocol is binnen de school. Hiervoor 

komt een algemene brief waarin de richtlijnen duidelijk worden 

aangegeven. 

NPO-gelden 

We hebben de NPO-(Nationaal Programma Onderwijs) gelden 

besproken. Een investeringsprogramma door de overheid voor het 

herstel en de ontwikkeling van het onderwijs tijdens en na corona. 

Mooi om te zien dat er met dit geld zoveel extra middelen en hulp 

binnen de school is gekomen. Zo is er de aanschaf geweest van 

extra leesboeken, uitbreiding/verbeteren ICT-middelen, extra 

leerkracht beschikbaar (voor elke groep één dag in de week), kind-

/oudergesprekken, mindfulness etc. 

 

Schoolplein 

Daarnaast hebben we het natuurlijk gehad over het nieuwe 

schoolplein. Zoals vorige keer is aangegeven is de aanvraag voor 

de subsidie goedgekeurd en afgerond. Voor de herfstvakantie wordt 

er een beslissing gemaakt welke aannemer de klus mag uitvoeren 

en dan hopen ze met de kerstvakantie echt te gaan beginnen. Hoe 

lang het project precies gaat duren is nog onduidelijk. Meer 

duidelijkheid krijgen we zodra de aannemer is gekozen en zij hun 

planning presenteren. 

Schoolfotograaf 

Volgende week komt de schoolfotograaf weer. Vorig jaar is er wat 

feedback gegeven over o.a. de verzendkosten van de foto’s. Deze 

feedback is teruggekoppeld naar de fotograaf. 

Mochten er vragen, ideeën en/of standpunten zijn, dan horen wij 

dit heel graag zodat we jouw onderwerp ook op de agenda kunnen 

plaatsen. Dit kan via mr@hertogvgelre.nl 

Deze eerste vergadering heeft via Teams plaatsgevonden. De 

volgende MR-vergadering staat gepland op 2 november en deze 

zal fysiek zijn. We hebben besloten dat de avondvergaderingen via 

teams gevoerd gaan worden en de middagvergaderingen fysiek 

plaats gaan vinden. 

 

Namens de MR, 

Danique van der Heijden 

 

 

OPR zoekt leden  

OPR is het medezeggenschapsorgaan van het Samenwerkings-

verband Passend Onderwijs Apeldoorn PO. Binnen de 

gemeentegrenzen van Apeldoorn is het organiseren van het 

passend onderwijs ondergebracht bij het Samenwerkingsverband 

Apeldoorn. Daar wordt door een betrokken bestuur en een 

deskundige medewerker gewerkt aan het mogelijk maken van 

onderwijs voor alle leerlingen in het primair onderwijs in Apeldoorn. 
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OPR zoekt leden (vervolg) 

 

Voor het samenwerkingsverband is het van groot belang te weten 

wat er goed gaat en wat er beter kan. Hiervoor is de 

ondersteuningsplanraad OPR een belangrijk klankbord.  

In deze raad zitten 6 ouders van leerlingen in het primair onderwijs 

en 6 personeelsleden van scholen in Apeldoorn. Samen vormen zij 

de vertegenwoordiging van de  klanten (leerlingen met een extra 

ondersteuningsbehoefte) van het samenwerkingsverband. 

In de bijlage vindt u meer informatie hierover. 
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