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5 april 

OR-vergadering 

 

6 april 

Open dag PO 

 

8 april 

Palmpasenoptocht groep  

1 t/m 4 

 

13 april 

juf Eugenie jarig 

Paasviering 

 

15 t/m 18 april 

Goede vrijdag en Pasen 

 

20 en 21 april 

Cito eindtoets groep 8 

 

21 april 

Nieuwsbrief 

 

22 april 

Koningsspelen 

 

25 april t/ 6 mei 

Meivakantie 

 

27 april 

Juf Iris jarig 

Koningsdag 

 

6 mei 

Juf Julie jarig 

 

8 mei 

Moederdag 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
Van de directie 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 

 

In de afgelopen weken hebben we zowel het leerlingtevredenheids– als 

het oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. De resultaten bespreken 

we vanmiddag in de MR-vergadering. 

In deze nieuwsbrief vindt u de uitkomsten van de enquêtes en de 

eventuele acties die eruit voortvloeien. Dank u wel voor uw 

medewerking als u de enquête in heeft gevuld. 

 

Afgelopen maandag was het groene, nieuwe plein voor het eerst 

helemaal open. We genieten allemaal van de ruimte en de verschillende 

speelmogelijkheden. 

 

Aankomende woensdag 6 april is er een open dag op school. Potentiële 

nieuwe ouders kunnen dan op school een kijkje komen nemen. De 

leerlingen van groep 8 verzorgen de rondleidingen. 

 

Alvast een heel fijn weekend gewenst. 

 

Eveline Berns 

 

Verkeersexamen 

 

Alle leerlingen van de groepen 7 zijn geslaagd voor het theoretisch 

verkeersexamen. Nu op naar het praktijkexamen. 

 

Koningsspelen/sport– en speldag 2022 

 

Vrijdag 22 april is het weer zover:  

de Koningsspelen! Ook dit jaar wordt het een vrolijke 

feestdag met een sportief tintje. We openen de dag 

met een gezamenlijke dans op het schoolplein. 

Uiteraard hopen we dat u even een kijkje komt nemen (graag opstellen 

achter de hekken). Vervolgens krijgen alle kinderen een heerlijk en 

gezond ontbijt in hun eigen groep geserveerd. Dit om een goede bodem 

te leggen voor het sportieve programma van die dag. Voor alle groepen 

eindigt het programma om 14.00 uur. 

 

Voor deze dag is het handig om sportieve (oranje) kleding aan te 

trekken. Naast het ontbijt krijgen de kinderen ook iets lekkers tijdens 

‘het 10.00 uurtje’. De kinderen moeten wel zelf zorgen voor de lunch. 

 

We gaan ervan uit dat het een prachtige zonovergoten dag wordt. 

Regent het, dan zal het programma met name binnen plaatsvinden. Dit 

geldt dan ook voor de openingsdans. Helaas kunnen ouder(s)/verzorger

(s) hier dan niet bij aanwezig zijn. Mocht het warm weer worden, dan is 

een flesje extra water zeker geen overbodige luxe! 

Wij hebben er zin in! 

De Koningsspelen werkgroep 

 

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


 
 

hvgziekmeldingen@  

veluwseonderwijs-

groep.nl 

 

 

 

 

 

 

Leerlingtevredenheidsenquête 

 

In maart hebben wij een leerlingtevredenheidsonderzoek  

gehouden in de groepen 7 en 8. Dit is een jaarlijks terugkerende 

enquête die verplicht is gesteld door de onderwijsinspectie. 

Hieronder vindt u de uitkomsten. 

 

Over de school     Gemiddeld cijfer 

Hoe vind je het op school?      7,7 

Hebben jullie een leuke klas?     7,8 

Vind je het leuk om met de kinderen uit  jouw 

klas om te gaan?       7,6 

 

De lessen op school   

Ben je tevreden over wat je leert op school?  8,6 

Vind je de regels op school duidelijk?    8,8 

Ben je tevreden over de uitleg van je juf of 

meester?         9,1 

Vertelt je juf of meester je duidleijk wat je goed  

of fout doet?        8,9 

Helpt je juf of meester je goed als dat nodig is?  9,2 

 

Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geef je de school?    8,4 

 

 

Oudertevredenheidsenquête 

 

Elke twee jaar moeten we een oudertevredenheidsonderzoek 

houden van de onderwijsinspectie. Deze is in maart uitgezet  

onder de ouders. 178 van de 278 ouders hebben deze ingevuld. 

Voor een minimale betrouwbaarheid waren 164 antwoorden  

nodig. 

 

Schoolklimaat      Gemiddeld cijfer 

In hoeverre gaat uw kind met plezier naar 

school?         8,1 

Hoe veilig voelt uw kind zich op school?   8,1 

Hoe tevreden bent u over de opvoedkundige 

aanpak van de school?      7,2 

Hoe tevreden bent u over uw contact met de 

medewerkers van de school?     7,7 

 

Onderwijsleerproces 

Hoe tevreden bent u over wat uw kind leert op 

school?         7,6 

In hoeverre sluit wat uw kind leert aan bij zijn 

of haar niveau?        7,3 

Vindt u dat uw kind voldoende wordt uitgedaagd 

om zich maximaal te ontwikkelen?    7,1 

Hoe tevreden bent u over de vakbekwaamheid 

van de leerkrachten?       7,6 
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Oudertevredenheidsenquête (vervolg) 

 

Informatie en communicatie   Gemiddeld cijfer 

Hoe tevreden bent u over de informatie 

die u krijgt over wat er op school gebeurt?   7,7 

Hoe tevreden bent u over de informatie die  

u krijgt over uw kind?      7,1 

 

Rapportcijfer 

Welk rapportcijfer geeft u de school?    7,7 

 

 

Nieuws uit groep 5B 

 

Hoe beeld je een rekenverhaal uit? 

Welke tekening hoort hierbij? 

Welke som hoort bij het verhaal? 

Hoe kan ik dit met materiaal leggen? 

Hoe beeld ik dit op de getallenlijn uit? 

Hier zijn de kinderen van groep 5B druk mee bezig geweest. We 

begonnen met het verhaal over 24 zaadjes die in rijen van 6  

gezaaid werden. De kinderen hebben in groepjes alle onderdelen 

bedacht. Dit leidde tot mooie inzichten. De komende tijd gaan we 

dit vaker toepassen met moeilijkere sommen. 

 

Ook beginnen we deze week aan een project om een nieuwe  

methode voor wereldoriëntatie uit te proberen. We gaan het  

hebben over “aardse extremen”. Hier komen bijvoorbeeld  

vulkanen, stormen en aardbevingen aan bod. Ook gaan alle  

kinderen een presentatie geven over één van deze aardse  

extremen. Dit wordt een hele uitdaging! We zijn heel benieuwd 

hoe de kinderen dit gaan ervaren! 

 

Juf Natalie en  
juf Paula 
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Schaken 
 
De Hertog van Gelre heeft op zaterdag 26 maart met twee teams 
meegedaan aan de 45ste editie van het Apeldoorns Basisschool 
Kampioenschap Schaken.  
Het eerste team bestond uit aspiranten en hierin zaten 4 leerlingen 
van groep 6 t/m 8. 
Het tweede team bestond uit pupillen die jonger waren of net zijn 
begonnen met schaken. 
 
De dag was gevuld met 6 partijen en gezelligheid. Net zoals de 
chips en snoep konden de meegebrachte mascottes van de teams 
natuurlijk niet achterblijven 
Met dank aan de Hertog van Gelre voor het steunen van de twee 
teams. Het was een geslaagde editie. 
 
Tot de zomer worden er door Karel van Delft schaaklessen (als 
buitenschoolse activiteit) gegeven op school. Iedereen kan op elk 
moment gaan meedoen. 
Voor uitslagen en meer informatie: www.schoolschakenapeldoorn.nl 
Video Schaakacademie Apeldoorn: https://www.youtube.com/
watch?v=TSO6FYTNDFk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schoolkrant 
 
U bent de laatste tijd gewend om een schoolkracht te vinden bij de 
nieuwsbrief. 
De kinderen uit groep 8 die deze maken zijn de afgelopen tijd te 
druk geweest met andere dingen en hadden geen tijd om nog een 
schookrant te maken. 
Deze komt bij de nieuwsbrief van mei. 
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Van de ouderraad 
 
Na 2 jaar wachten gaat dit jaar de AvondVierdaagse weer van start! 
Het is alweer de 65ste editie. Deze vindt plaats van 20 t/m 23 juni 
a.s. 
De AvondVierdaagse is natuurlijk een prachtige gelegenheid om 
met zijn allen buiten in beweging te zijn. Er is echter wel veel hulp 
nodig van vrijwilligers om dit mooie evenement te organiseren en 
daar hebben we u bij nodig.  
We zouden dit graag met de kids, ouders, de school en de OR 
willen organiseren. We zijn daarom op zoek naar ouders die ons 
hierbij willen helpen. Wij hebben dan hulp nodig voor op de  
rustpunten. 
Mocht u interesse hebben om te helpen, dan kunt u alvast een mail 
sturen naar ouderraadhvg@gmail.com  Alle hulp is welkom! 
 
Via parro volgt binnenkort nog meer informatie. 

 
MAM’s 

Thema Lente  
Het voorjaar gaat weer lekker beginnen. Wat hebben wij zin in het 
zonnetje en al het moois wat er bij de lente hoort! We starten de 
dag in de kring en praten over de lente. Wat gebeurt er eigenlijk in 
dit seizoen? Ook met de boekjes die we voorlezen hopen we samen 
met de kinderen zoveel mogelijk over de lente te weten te komen.  
We gaan spelletjes doen met getallen herkennen, tellen, begrippen 
benoemen zoals: erop, ernaast, eronder en hebben hele leuke 
knutselwerkjes die betrekking hebben op de lente. Iedereen krijgt 
er vast 1 mee naar huis om te laten zien.  
 
Kom je nou nog niet naar de peuterkamer en ben je toch 
nieuwsgierig geworden….. laat het dan weten, misschien kan je 
binnenkort ook komen spelen bij de peuterkamer Mams Hertog van 
Gelre.  

 

 

 

 

 

 

 

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


 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
MAM’s (vervolg) 
 
Wij zijn heel blij te kunnen melden dat wij vanaf 23 mei 2022 de 
mogelijkheid bieden om hele dagen peuterkamer af te nemen bij 
onze locatie. 
Wij hebben de ouders deze week geïnformeerd en de aanmeldingen 
komen al binnen. We hopen natuurlijk op nog meer aanmeldingen, 
dus mocht u ouders kennen die hele dagen opvang zoeken deze 
kunt u doorverwijzen naar MAM’s bij de Hertog! 
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