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2 februari 

leerlingenraad 

OR-vergadering 

 

4 februari 

Hertogshow 

 

7 februari 

in deze week  

  adviesgesprekken  

groep 8 

 

8 februari 

spelletjesmiddag kleuters 

 

9 februari 

juf Jeanine jarig 

 

10 februari 

juf Daniëlle jarig 

 

14 februari 

juf Sacha en juf Ellen jarig 

 

18 februari 

alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag! 

 

19 februari 

juf Imke jarig 

 

24 februari 

rapport mee 

nieuwsbrief 

 

25 februari 

Carnaval 

kleuters middag vrij! 

 

28 februari t/m 4 maart 

voorjaarsvakantie 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

We zijn heel blij dat we alle kinderen die klachtenvrij zijn nu mogen 

ontvangen op school. Gelukkig hebben we de afgelopen weken 

slechts enkele groepen in quarantaine gehad. We hopen dat de 

besmettingen laag blijven en dat het onderwijsproces ongestoord 

doorgang mag vinden. 

Tegelijkertijd vinden we het als docenten soms spannend wat we 

kunnen verwachten de komende tijd. Wat ontzettend helpt is uw 

meewerkende houding en openheid. 

Ondanks corona gaan we door met de ontwikkelingen op school. Zo 
zijn we druk bezig met het onderzoek naar een geïntegreerde 
methode voor de WO vakken, techniek, cultuur en burgerschap 
waar we heel graag volgend schooljaar mee willen starten. 
Daarnaast loopt het traject van de implementatie van de nieuwe 
rekenmethode Pluspunt, waar we dit schooljaar mee zijn gestart. 
 
In week 9 wordt er begonnen met het schoolplein. Dit is de week 
van de voorjaarsvakantie. We kijken er enorm naar uit. Degene die 
het werk voor ons mag gaan uitvoeren is David Berkhof van Berkhof 
Tuinen. 
In de aanbesteding (met leerkrachten, bovenschoolse facilitair 
managers, projectleider en ouder) kwam hij als beste naar voren. 
Bij de aanleg proberen we, binnen de coronamaatregelen, de 
kinderen toch te betrekken. 
De projectleiding wordt verzorgd door Eelco Koppelaar. 
https://www.eelcokoppelaar.nl/ 

Eveline Berns 
 

Workshop social media 

 

Vorige week is de online workshop social media 

gegeven door iemand van het CJG—Apeldoorn. 

Een 15-tal ouders heeft hier (interactief) aan 

deelgenomen. De reacties op de workshop 

waren heel positief en het heeft bijgedragen aan 

meer inzicht bij ouders in zaken die bij kinderen 

kunnen spelen met betrekking tot social media. 

In de bijlage vindt u een hand-out van het CJG met ‘veelgestelde 

vragen van ouders over media-opvoeding’. 

 

 

Hertogshow in winterthema 

 

Vanwege de coronamaatregelen kunnen we nog niet de Hertogshow 

houden zoals we eerder deden. De werkgroep cultuur heeft echter 

een andere opzet bedacht. Alle groepen kiezen een bepaalde  

http://www.hertogvgelre.nl/
http://www.twitter.com/hertogvgelre
facebook.com/hertogvgelre


 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Hertogshow in winterthema (vervolg) 

 

culturele expressievorm zoals dans, drama, muziek, literatuur en/of 

fotografie. Hiermee gaan ze aan de slag binnen het thema ‘Winter’. 

Het werkproces tot aan de uiteindelijke uitvoering wordt gefilmd of 

gefotografeerd. Het filmpje of de fotoserie wordt met de ouders 

gedeeld op vrijdag 28 januari in de Parro app. 

 

 

Groep 1-2A 

Hier een berichtje van de blauwe vlinders, groep 1-2A. Wij zijn op 
dit moment bezig met het thema ruimte. In de hal hebben de juffen 
een ruimtestation gemaakt met een raket en  
2 echte astronauten-pakken! 
Hier spelen wij maar al te graag in: we verkleden ons als 
astronauten, we tellen af, besturen de raket en houden goed 
contact met elkaar in de ruimte door middel van de oortjes. Ook 
leren wij alle planeten van het zonnestelsel, welke planeten dicht 
bij de aarde staan en welke planeet het grootste is en het kleinste. 
We lezen prentenboeken over de ruimte, leren liedjes met het 
thema ruimte, maken veel werkjes over de ruimte en we kijken 
ontzettend leuke filmpjes van Paxi. 
 
Groetjes, 
de blauwe vlinders 
 
 
Groep 5A 

In groep 5 hebben we een volle planning. Hierdoor moeten we hard 
werken. Vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde, natuur en Blits 
komen voor het eerst aan bod. Geschiedenis, aardrijkskunde en 
natuur zijn interessante vakken. Hier kunnen we dan ook uren over 
praten. Het thema van geschiedenis was Romeinen. Dit vonden wij 
erg interessant en hebben we veel over geleerd. 

Verder komen natuurlijk ook de vakken rekenen, spelling en taal 
aan bod. Met rekenen zijn we bezig met deelsommen. Daarvoor 
hebben we de tafelsommen nodig. De tafelsommen gebruiken we 
namelijk als hulpsommen om de deelsom uit te rekenen. Daarnaast 
zijn we bezig met klokkijken en leren we op- en aftellen over het 
honderdtal op de getallenlijn. 

De afgelopen weken hebben we vier nieuwe categorieën geleerd 
met spelling: het kilowoord, het komma-s-woord, het centwoord en 
het komma-s-meervoud woord. Ook hebben we bij het zinnen 
ontleden de persoonsvorm en het onderwerp geleerd en hoe we die 
kunnen vinden. 

We kregen afgelopen week ook het leuke nieuws dat juf Evelien is 
bevallen van een zoon: Loek. We hebben een kaartje met onze 
namen verstuurd en een foto met de klas gemaakt om ze te 
feliciteren. 

Groetjes de juffen van groep 5A 
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Groep 7A 
 
Hallo, wij gaan u iets vertellen over groep 7A 
Wij zijn een gezellige klas en soms zijn we even druk. Maar wel op 
een gezellige manier. Als we even druk zijn, doen we een spelletje 
tussendoor. 
We beginnen de dag met een startopdracht of lezen. Sommige 
kinderen wisselen met rekenen van klas. Voor iedereen is een 
genummerde laptop waarop we opdrachten kunnen maken. Buiten 
zijn er een paar groepjes die leuke spelletjes doen. En in de pauze 
kijken we een film in het Engels met Engelse ondertiteling. 
 
We hebben elke week huiswerk van rekenen, spelling en begrijpend 
lezen. Daar hebben we precies een week voor. 
En tot slot heet iedereen een spreekbeurt, werkstukken en een 
boekendoos. Dit was het stukje van groep 7A. Bedankt voor het 
lezen van dit stukje info. 
 
 
Nationale voorleesdagen 

Gisteren zijn de Nationale Voorleesdagen begonnen! Zoals u 
wellicht weet is voorlezen heel belangrijk voor de ontwikkeling van 
uw kind. En bovendien leert u uw kind hoe leuk lezen is. 
Hieronder delen we een aantal tips voor het voorlezen. Mocht u op 
zoek zijn naar leuke prentenboekentips, kijkt u dan eens op 
https://www.hebban.nl/nationalevoorleesdagen/prentenboeken 

Voorleestips 
Voorlezen maakt je leuker! Of je nu voor het slapen gaan een mooi 
verhaal voorleest of overdag samen een prentenboek bekijkt, er 
worden herinneringen voor het leven gemaakt. Daarnaast heeft 
voorlezen een positief effect op woordenschat, spelling en 
tekstbegrip. Hieronder een aantal tips om het meeste uit dit 
speciale kwartiertje te halen. 

Een boek kiezen 
In de bibliotheek is zoveel keuze aan boeken dat het soms niet 
meevalt een geschikt boek te vinden dat op dat moment past bij de 
belevingswereld van je kind. Denk eens aan de volgende situaties: 
misschien is er in het gezin een baby op komst, wordt je kind 
zindelijk of leert het tanden poetsen. Veel bibliotheken hebben de 
boeken per thema bij elkaar staan. 

Hetzelfde boek een paar keer voorlezen 
Het is een feit dat kinderen een verhaal eindeloos vaak willen horen 
en het telkens opnieuw weer prachtig vinden. Bij de eerste keer 
voorlezen zijn ze geboeid, bij de tweede keer is er het feest der 
herkenning, bij de volgende keren krijgen ze oog voor detail en 
ontdekken ze steeds weer iets nieuws in de plaatjes. Hetzelfde boek 
een paar keer voorlezen hoeft voor jou niet saai te zijn als je elke 
keer een ander onderwerp verzint om het na het voorlezen over te 
hebben: het thema, de personages, heeft je kind zelf wel eens 
zoiets meegemaakt? 

Voorleesrituelen 
Kinderen raken vertrouwd met allerlei rituelen: zo doen wij dat 
altijd! Ze voelen zich prettig als ze kunnen rekenen op het 
dagelijkse voorleesritueel. Lees voor op een vertrouwd moment of 
op een knusse plek met een knuffel of kussen erbij, en met zo 
weinig mogelijk kans op afleiding. Voorleestijd is de tijd waarin je 
samen kunt kijken, luisteren, praten en lachen. 
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Nationale voorleesdagen (vervolg) 
 
Voorlezen met stemmetjes 
In prentenboeken staan vaak veel korte spreekteksten. Het is niet 
nodig om je extra in te spannen en met verschillende stemmetjes 
voor te lezen. Bij peuters is dat nog niet zo aan de orde. Als je 
langzaam voorleest, goed articuleert en je kind tijdens het 
voorlezen regelmatig aankijkt, dan tref je vaak veel beter de toon 
en zal je kind goed begrijpen wie er in het boek iets zegt. 

Te moeilijk of niet? 
Het kan prettig zijn om van anderen titels van prentenboeken te 
horen die geschikt zijn voor de leeftijd van je kind. Dan nog kan het 
zijn dat je aarzelt of het boek niet te moeilijk of te gemakkelijk is. 
Misschien helpt het om te weten dat een boek eigenlijk nét een 
beetje te moeilijk mag zijn. Als je het meerdere keren voorleest en 
je praat samen over het verhaal, heb je de meeste kans dat je kind 
door een boek geboeid wordt. 

Voorspel samen het verhaal 
Vraag tijdens het voorlezen aan je kind hoe het verhaal verder zou 
kunnen gaan. Door te vragen wat er allemaal kan gebeuren in het 
verhaal, denken kinderen goed na. Hierdoor leren ze in hun 
dagelijks leven ook beter om naar oplossingen te zoeken voor 
problemen. 
 
Moeilijke woorden 
Wanneer er moeilijke woorden in het boek staan, worden deze in 
de context van het verhaal vaak wel duidelijk. Zo niet, dan kun je 
jouw kind helpen om het nieuwe woord te leren door er een plaatje 
bij aan te wijzen, een voorbeeld te geven of een vervangend woord 
te gebruiken. Naderhand kun je ook het moeilijke woord er weer 
bijhalen. Zo onthoudt je kind het woord beter, dit helpt bij de 
ontwikkeling van het taalgebruik. 

Laat uw kind vertellen 
Geef uw kind gelegenheid om iets te zeggen als u het verhaal 
voorleest. Het gaat erom dat uw kind praat, dus alle opmerkingen 
over het verhaal zijn goed. Uw kind heeft een eigen interpretatie 
over het verhaal en kan ook meepraten vanuit eigen ervaringen. 
Daar kunt u dan weer op ingaan. Zo blijft uw kind betrokken bij het 
verhaal. Laat uw kind het verhaal ook zelf eens navertellen. 
Door het verhaal aan een ander te vertellen en erover na te praten, 
gaat uw kind het verhaal beter begrijpen. 

Voorbereiding op het voorlezen 
Lees de titel van het boek voor en praat met je kind over de 
voorkant. Maak het nieuwsgierig naar het verhaal. Als je de kaft 
samen bekijkt, kun je samen bedenken waar het boek over zou 
kunnen gaan. Bron: https://www.hebban.nl/artikelen/voorleestips-
voor-bij-de-nationale-voorleesdagen-2022. 

 
Schoolkrant 
 
De kinderen van de Eurekagroep hebben weer een mooie 
schoolkrant gemaakt samen. U kunt de krant vinden in de bijlage. 
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Vakanties 2022-2023 
 
Inmiddels zijn de schoolvakanties voor het volgend schooljaar 
vastgesteld. Hieronder vindt u de data.  
 
Start schooljaar  22 augustus 2022 
Herfstvakantie  24 t/m 28 oktober 2022 
Kerstvakantie  26 december 2022 t/m 6 januari 2023 
Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 3 maart 2023 
Paasmaandag  10 april 2023 
Meivakantie  24 april t/m 5 mei 2023 
Hemelvaart   18 en 19 mei 2023 
Pinksteren   29  mei 2023 
Zomervakantie  10 juli t/m 18 augustus 2023 
 
 
Vanuit de Ouderraad 
 
We zijn allemaal aan het bijkomen van Sinterklaas, Kerst en Oud &  
Nieuw. Hopelijk heeft u gezellige dagen gehad. Met de ouders uit 
de Ouderraad en gelukkig ook met de hulp van vele extra ouders 
hebben we van de Sint– en Kerstviering ook in deze bijzondere tijd 
een groot succes kunnen maken voor de kinderen! 
Wij zijn inmiddels alweer bezig met de activiteiten op korte termijn 
en de planning tot aan de zomervakantie. We zijn benieuwd wat er 
allemaal door kan gaan en samen met de leerkrachten doen wij 
weer ons uiterste best om van elke activiteit een succes te maken. 
Ook al moet dat door de maatregelen soms in aangepaste vorm.  
 
Carnaval staat als eerste op de agenda en dat wordt natuurlijk weer 
een feestje! Daarna is het tijd voor Pasen waarbij de Paasviering en 
-optocht uiteraard de hoogtepunten zijn.  
Binnenkort gaan de ouderraadsleden, die verantwoordelijk zijn voor 
deze twee activiteiten, starten met de eerste voorbereidingen om 
tot leuke ideeën te komen. Samen met leerkrachten gaan ze in 
overleg over de plannen die er zijn en bereiden ze zo’n activiteit tot 
in detail voor. 
 
Bruis jij ook van de ideeën en vind je het leuk om met een gezellige 
groep ouders de activiteiten op school te bedenken en te 
organiseren? Of krijg je er energie van om meer op school te doen 
en een ‘kijkje achter de schermen’ te hebben op school? De 
Ouderraad kan wel versterking gebruiken om alle gezellige 
activiteiten op school te blijven organiseren. Neem contact op via 
het mailadres van de Ouderraad (ouderraadhvg@gmail.com).  
Iedereen is van harte welkom om eerst een keer mee te kijken.  
Tot snel! 
 
 
Vanuit de MR 
 
Op 12 januari hebben wij weer een MR vergadering gehad via 
teams. Ook deze keer willen wij een korte samenvatting geven over 
wat er besproken is.  
 
Het toelatingsbeleid  
Eveline gaf aan dat de basisscholen van de schoolbesturen 
leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep in 
2022 over gaan op een gezamenlijke vorm van aanmelding en 
plaatsing voor toekomstige vierjarigen; het toelatingsbeleid 
bassischolen Apeldoorn. Hiermee komt een einde aan de 
verschillende regelingen per wijk of school. Voor kinderen die vanaf 
1 mei 2019 geboren zijn, gaat dit gelden. Door deze nieuwe manier 
van aanmelding en plaatsing heeft elk kind onder gelijke 
omstandigheden een gelijke kans op een bassischool van voorkeur.  
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Vanuit de MR (vervolg) 
 
Hoe dit er precies uit gaat zien wordt nog aan de ouders 
gecommuniceerd. 
 
Coronatijd  
Iedereen is blij dat de school weer open ging. Toch is en blijft het 
puzzelen om alles goed te laten verlopen. Maar dankzij de 
flexibiliteit van zowel de leerkrachten als de ouders krijgen we het 
toch elke keer weer rond. Er is een snelle communicatie ook 
wanneer er bij een leerling een zelftest positief is wordt dit tijdig 
gecommuniceerd. Zo proberen we klassen open te houden en alle 
kinderen zoveel mogelijk naar school te laten gaan. Zowel ouders 
als leerkrachten willen we nogmaals enorm bedanken voor hun 
inzet!  
 
Nieuwsbrief  
Elke maand brengt de school een nieuwsbrief uit. Hier worden 
verschillende onderwerpen, thema’s en belangrijke data ’s 
beschreven. De MR is benieuwd hoe de ouders deze nieuwsbrief 
ervaren? Daarom zal er een korte enquête worden uitgezet. Alvast 
bedankt voor het invullen.  
 
Social media  
We hebben in de MR vergadering de workshop Mediawijs 
besproken. Deze workshop voor ouders stond gepland op woensdag 
19 januari. In deze workshop gaat het om social media en alles wat 
daarbij komt kijken. Ben je als ouder mediawijs? Hoe kan ik mijn 
kind hierin begeleiden? Een workshop waar het gaat om de ‘nieuwe’ 
wereld waar kinderen in opgroeien. In groep 7 is hier in de klas ook 
aandacht aan besteed. Om zo de kinderen en de ouders bewust te 
maken van social media en zowel de positieve als de negatieve 
kanten toe te lichten. Van de leerlingen hebben we positieve 
reacties ontvangen. Wij zijn ook benieuwd hoe de ouders dit 
ervaren hebben? Dus mocht je de workshop gevolgd hebben en een 
korte terugkoppeling willen geven?! Dan mag dit op het 
onderstaande mailadres.  
 
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 31 maart 2022 op 
locatie.  
 
Namens de MR  
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