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Van de directie 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
De aanleg van het nieuwe schoolplein is in volle gang. In de 
komende week zal er een grote slag worden geslagen. We hopen 
dat eind maart het schoolplein helemaal klaar is. 
 
Voor in de vakantie is er een leuke opdracht van David Berkhof 
(uitvoerder) voor de kinderen. Zij mogen meedenken over de 
aanplanting op het schoolplein. Ze mogen een moodbord maken 
met beplanting die zij het liefst zouden zien op hun nieuwe 
schoolplein. De kinderen mogen het moodbord tekenen, plaatjes 
knippen uit tijdschriften, schilderen, het maakt niet uit. 
In de klas worden na de vakantie met de kinderen van de 
leerlingenraad de verschillende moodbords voorgelegd aan de 
hovenier en aan David. Hij kijkt dan samen met de kinderen welke 
gekozen beplanting waar het best tot zijn recht zou komen. 
Als u het leuk vindt om dit te doen met uw gezin dan heel graag. 
Komt u er niet aan toe, ook geen probleem. We kiezen uit de 
moodbords die er zijn. 
 
Allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie! 
Eveline Berns 
 
 
Aanmeldprocedure 
 
Nieuw toelatingsbeleid binnen de gemeente Apeldoorn 
De basisscholen van de schoolbesturen Leerplein055, PCBO 
Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep gaan over op een 
gezamenlijke vorm van aanmelding en plaatsing voor toekomstige  
4-jarigen. Hiermee komt een einde aan de verschillende regelingen 
per wijk of school. Dit gaat gelden voor kinderen die vanaf 1 mei 
2019 geboren zijn. 
 
Als u over schriftelijk bewijs beschikt waaruit blijkt dat wij u in het 
verleden een plaats hebben toegezegd, bent u verzekerd van deze 
plaats wanneer u voor onze school kiest. Lever dan bij het 
aanmeldformulier het schriftelijk bewijs van de toegezegde plaats 
in. 

Door deze nieuwe manier van aanmelding en plaatsing heeft elk 

kind onder gelijke omstandigheden een gelijke kans op een basis-

school van voorkeur. Kinderen kunnen zo veel mogelijk in de 

omgeving van hun huis naar een basisschool en ouders kunnen elke 

basisschool in Apeldoorn kiezen. 

 

Aanmelden vanaf maart 2022 

In maart 2022 ontvangen ouders met een kind geboren tussen  

1 mei 2019 en 31 augustus 2019 een aanmeldformulier en 

informatie over het aanmelden en plaatsen. Vanaf dat moment 

kunnen deze kinderen aangemeld worden. Aanmelden doet u door 

het aanmeldformulier bij de school van eerste voorkeur in te 

leveren. Als onze school uw eerste keuze is, levert u het  

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


 
 

hvgziekmeldingen@  

veluwseonderwijs-

groep.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

aanmeldformulier bij ons in. Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat 

via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl. 

Uw aanmelding komt dan automatisch terecht bij uw eerst 

opgegeven school van voorkeur. Wanneer er al een oudere broer of 

zus op onze school zit, heeft uw jongere kind een plaatsgarantie bij 

ons. 

Altijd opnieuw aanmelden! 

U meldt uw kind altijd (opnieuw) aan, óók als u in het verleden uw 

kind al had aangemeld op een basisschool. Dat geldt ook voor een 

kind waarvan een oudere broer of zus op onze school zit. Alleen op 

deze manier weten wij voor hoeveel kinderen een plaats 

gereserveerd moet worden. 

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 

www.basisscholenapeldoorn.nl. Hier verschijnt regelmatig 

informatie over de nieuwe werkwijze. Vanaf half maart 2022 kunt u 

met uw vragen over het toelatingsbeleid ook terecht bij de 

helpdesk. Voor het schooljaar 2022-2023 zijn er nog zeker 10 

plekken voor nieuwe kleuters! 

 

Thema-ochtend ouders 

 

Op donderdag 10 maart staat een themamoment voor ouders 

gepland van 08.30—09.00u. We willen hiervoor de ouders van de 

groepen 1 en 2 uitnodigen. Juf Natalie gaat u uitleg geven over het 

interventieprogramma Bouw! Dit is een programma ter voorkoming 

van leesproblemen. Wij hebben hierbij uw hulp nodig gedurende 

het schooljaar en zoeken hiervoor tutoren We zouden het heel fijn 

vinden als u bij de informatie aanwezig zou kunnen zijn. 

In de bijlage vindt u nog verdere informatie hierover. 

 

Schoolboeken/-materialen 

 

Wij missen de laatste tijd schoolboeken en –materialen zoals 

taalboeken, spellingklappertjes etc. Wellicht zijn deze tijdens een 

lock down of thuisquarantaine bij u thuis blijven liggen. 

Zou u willen kijken of er bij u nog bovenstaande materialen liggen 

en deze dan aan uw kind mee willen geven naar school? 

Alvast bedankt. 

 

Kijkmoment 

 

Op woensdag 30 maart staat er een kijkmoment voor ouders 

gepland. Alle ouders zijn van 08.30—09.00u van harte welkom in 

de klas van hun kind(eren) om te kijken hoe de kinderen aan het 

werk zijn. Deze dag staat in ieder geval voor de groep 3 t/m 8 in 

het teken van de grote rekendag. 

Kangoeroe wedstrijd 

 

Donderdag 17 maart doen de rekenbollebozen van de Hertog weer 

mee aan de Kangoeroewedstrijd. Dit is een nationale reken-

wedstrijd. De sommen beginnen makkelijk maar lopen op in 

moeilijkheidsgraad. 

Wie er een paar uit willen proberen zie hieronder de volgende 

opdrachten van groep 5/6. Wij wensen de deelnemers alvast veel 

plezier en succes! 
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Grote rekendag 

 

Op 30 maart doet de Hertog weer mee aan de Grote Rekendag.  

Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen 

maken. De titel is dit jaar ‘Bouwavonturen’. De kinderen 

combineren denkkracht met handvaardigheid. Ze ontdekken hoe 

het is om architect te zijn of constructeur of bouwer. Tijdens deze 

grote rekendag gaan de kinderen onderzoekend rekenen. Zelf 

ontdekken levert inzicht op waar ze de rest van hun leven profijt 

van kunnen hebben. En het is ook nog eens heel leuk! 

 

 

Enquête nieuwsbrief 

 

Een paar weken geleden hebben wij een enquête naar ouders 

gestuurd met vragen over de maandelijkse nieuwsbrief.  

92 gezinnen heeft deze ingevuld—dank daarvoor.  

Hoe wordt de nieuwsbrief gelezen? 

62% van de ouders geeft aan de nieuwsbrief helemaal te lezen 

38% scant de nieuwsbrief 

2% leest het niet. 

Wat mist u? 

68% mist niets 

23% wil graag (meer) leuke feitjes 

9% zou een keer een andere lay out willen 

Lengte 

88% vindt het prima 

10% vindt de nieuwsbrief te lang 

2% vindt het te kort 

Verder zijn er tips gegeven over de inhoud en lay-out van de 

nieuwsbrief. Deze opmerkingen nemen wij mee en we gaan kijken 

hoe of wat we toe kunnen passen. 
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Leerlingenraad 

 

Wat we hebben gedaan met de leerlingenraad tot nu toe? Alle 

groepen van groep 5 mogen in de leerlingenraad. De jongere 

groepen worden vertegenwoordigd door een oudere groep. Met de 

leerlingenraad hebben we al nagedacht over buitenlessen en het 

schoolplein. Er zullen nog meer leerlingenraadvergaderingen volgen 

en dus ook meer nieuws over de leerlingenraad in de nieuwsbrieven

(zoals deze!!). 
 

Groep van de rode vlinders (1-2B) 
 
Wij hebben de afgelopen periode genoten van het werken over het 
thema ruimte. We hebben veel filmpjes gekeken, ons verkleed en 
in de hal in het ruimtestation gespeeld. 
Nu hebben we zin in carnaval, we maken leuke kleurplaten, zingen 
liedjes en dansen erbij. We zijn zo benieuwd hoe iedereen vrijdag 
verkleed is!! 
 
Sinds een paar weken hebben wij elke dag een paar I-pads in de 
klas. Dat vinden we geweldig!  
In de klas komen er nieuwe kinderen bij. Gezellig hoor om nieuwe 
vriendjes te maken. Met zoveel behulpzame kinderen in de klas is 
het voor alle kinderen fijn om samen te spelen! 
 
 
Groep 3A 
 
Hier een berichtje van groep 3A. We zijn een gezellige groep met 
28 kinderen. Wat hebben we al veel nieuwe dingen geleerd dit 
scholjaar. We hebben net het letterfeest gevierd omdat we nu 
(bijna) alle letters geleerd hebben. Samen met groep 3B was het 
een groot feest, met letterchips, een speurtocht, een circuit met 
allemaal leesactiviteiten en natuurlijk een letterdiploma! 
 
Nu zijn we gestart met het nieuwe thema over de ruimte. We leren 
van alles over de zon, maan, sterren en planeten. Wat leuk dat we 
dan ook in de hal bij de kleuters met een echte raket kunnen 
spelen. 
Bij rekenen zijn we al bezig met de getallen tot 100! We zoeken de 
buurgetallen en zetten deze in de juiste volgorde op de getallenlijn. 
 
Na al dat harde werken spelen we lekker buiten in de pauze en we 
kijken uit naar de gymlessen. Hier kunnen we al onze energie kwijt! 

 

Zie de bijlage voor de schoolkrant. 
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