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3 december 

Juf Eline jarig 

Sinterklaasviering 

Kleuters om 12.00u vrij! 

 

6 december 

Speelgoeddag kleuters 

OR-vergadering 

 

8 december 

Juf Stephanie jarig 

 

11 december 

Juf Irma jarig 

 

22 december 

Kerstviering 

 

23 december 

Nieuwsbrief 

 

24 december 

Alle leerlingen om 12.00 

uur vrij! 

 

27 december t/m 7 

januari 

Kerstvakantie 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel dat zij zo 

normaal mogelijk naar school kunnen. Omdat het aantal 

coronabesmettingen oploopt, heeft het kabinet besloten tot een 

extra uitwerking van de basismaatregelen voor scholen. Afgelopen 

dinsdag (23 november) kwamen de nieuwste richtlijnen voor het 

basisonderwijs uit. Hieronder treft u de maatregelen en in het kort 

wat de gevolgen zijn voor onze school. 

• Het onderwijs gaat gewoon door. Kinderen komen dagelijks op 

school en hoeven onderling geen afstand te houden. 

Volwassenen houden wel 1.5 m afstand van elkaar. Bij 

meerdere besmettingen in één klas kan een groep in 

quarantaine worden geplaatst. 

• Al het personeel dat essentieel is voor het primaire proces in 

de school, werkt op school. Dit betekent in de praktijk dat alle 

teamleden gewoon op school zijn, net als de leerkrachten die 

extra groepjes leerlingen begeleiden en de externe mensen die 

leerlingen 1 op 1 begeleiden. 

• Ouders/verzorgers komen niet in de school. Alleen in overleg 

met de directeur worden uitzonderingen gemaakt. 

• Alle oudergesprekken gaan in principe online (via het 

Teamsaccount van uw kind) plaatsvinden. 

• De Sinterklaas– en Kerstviering gaan door. Ouders zijn hierbij 

helaas niet welkom. 

• Het bezoek aan het ASK, voor groep 5 t/m 8, gaat helaas niet 

door. Het is in de huidige situatie niet veilig om met 1200 

leerlingen in een theaterzaal te gaan zitten. 

• Bij klachten blijft uw kind thuis, ook als een huisgenoot corona 

heeft: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus- 

covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-

kinderen. 

• Al het personeel wordt gevraagd om twee maal per week 

preventief te (zelf)testen en daarmee besmettingen voor te 

zijn. 

• Tenslotte zullen wij in alle klassen de basismaatregelen 

hanteren: 

- regelmatig handen wassen 

- binnenruimtes ventileren 

- geen handen schudden 

http://www.hertogvgelre.nl/
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Van de directie (vervolg) 

 

Wij hopen hiermee zo goed en zo lang mogelijk het fysieke 

onderwijs te kunnen blijven verzorgen. 

 

Namens het team en de MR 

Eveline Berns 

 

Wij wachten uiteraard de persconferentie morgen af maar hopen 

heel erg dat de scholen open blijven om onderwijs te kunnen 

blijven verzorgen voor alle leerlingen. Mocht dat niet het geval zijn 

dan hoort u dat uiteraard van ons. 

———— 

 

Gelukkig hebben we ook blij nieuws te melden. 

Gisteren op de studiedag is juf Stephanie met haar vriend Mark op 

school geweest om hun prachtige zoon Viggo, geboren op 17 

september, te laten bewonderen. Viggo heeft al een zusje Jonna en 

zij genieten volop van elkaar. 

 

Nog meer mooi babynieuws: juf Mirjam is afgelopen dinsdag 

bevallen van haar tweede zoontje, Lukas. Mirjam, haar man en hun 

zoontje Nick zijn heel blij met Lukas en wij wensen hen een mooie 

kraamtijd. 

 

Klungelpiet 

De groepen 1 t/m 4 hebben afgelopen dinsdag genoten van een 

hele leuke voorstelling van Klungelpiet in het pop-up theater. 

In een doldwaas avontuur moet Klungelpiet terug naar school. 

Daar raakt hij bevriend met het verlegen meisje Cato. Klungelpiet 

vindt lezen en rekenen maar saai. Hij zet de schoolklas van juf Titi 

helemaal op z’n kop. Als dat maar goed gaat…… Gelukkig is het 

goed gekomen. 

Samen hebben we Sinterklaasliedjes gezongen en heel hard 

gelachen om die onhandige Klungelpiet. 

 

Sinterklaasviering 

Op vrijdag 3 december komt Sinterklaas met zijn Pieten de school 

bezoeken en gaan we er met z’n allen een mooi feest van maken! 

De groepen 1 en 2 zijn die dag om 12.00 uur vrij. 

 

 

Kerstviering 

De Kerstviering wordt definitief gehouden op woensdag 22 

december. Op deze dag zijn alle leerlingen om 12.00 uur vrij.  

‘s Avonds is er een Kerstviering op school waar alle kinderen bij 

aanwezig zijn. Deze zal ergens tussen 16.30 en 18.30u 

plaatsvinden. De exacte tijd en de informatie hierover volgen later. 

 

Registratie te laat komen 

Als u inlogt in ouderportaal kunt u bij uw kind(eren) de te laat 

meldingen zien. Leerkrachten registreren altijd in Parnassys als 

kinderen te laat op school komen (geoorloofd of ongeoorloofd). 
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Vanuit de Medezeggenschapsraad 

 

Op 2 november hebben wij weer een MR-vergadering gehad op 

locatie. Ook deze keer willen wij een korte samenvatting geven 

over wat er besproken is. 

 

Het schoolplein 

Er is een aannemer gekozen die de plannen voor het nieuwe 

schoolplein mag gaan uitvoeren. In februari gaat het van start 

waarbij er vanuit wordt gegaan dat dit ongeveer twee maanden 

gaat duren. Zo hebben we waarschijnlijk vóór de zomer een mooi 

nieuw schoolplein waar weer heel veel gespeeld kan worden. 

 

Studiedagen 

Vanuit de oudergeleding kwam de vraag over de ingeplande 

studiedagen. Wat is precies de gedachte achter deze indeling? De 

studiedagen worden gelijk over de week verdeeld. Er zijn dus een 

aantal losse studiedagen die ingepland worden en de rest moet 

gekoppeld zijn aan een weekend of vakantie. Voorkeur is 

uitgesproken om een studiedag liever de vrijdag voor een vakantie 

in te plannen dan de maandag na een vakantie. Hier wordt bij het 

plannen van de studiedagen voor het nieuwe schooljaar rekening 

mee gehouden. 

Vakkenpakket 

Er is gesproken over het vakkenpakket binnen de Hertog wanneer 

er weer voor langere periode thuis moet worden gewerkt 

(lockdown). De MR ziet graag aandacht voor alle vakken op het 

rooster (bijv. Engels en verkeer) zodat de doorgaande lijn naar de 

volgende jaargroepen kan worden gewaarborgd. Dit wordt 

besproken binnen het team. 

 

Parnassys 

In de nieuwsbrief van september is er uitleg geweest over Parro en 

de resultaten die ouders kunnen inzien. De oudergeleding heeft 

aangegeven dat het niet voor elke ouder duidelijk is hoe je precies 

de resultaten kunt bekijken. Het verzoek is dat de ouders nogmaals 

worden geïnformeerd hoe zij toegang kunnen krijgen. 

 

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 

 

De volgende MR-vergadering staat gepland op 12 januari 2022 

via Teams. 

 

Namens de MR 

 

Parnassys 

Naar aanleiding van bovenstaande vraag van de oudergeleding van 

de MR, vindt u in de bijlage de uitleg hoe u de diverse gegevens 

van uw kind in ouderportaal in kunt zien. 

 

 

 

 

 

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

