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1 t/m 3 juni 

Kamp groepen 8 

 

2 juni 

Kijkmoment: 13.30-14.00u 

 

6 juni 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 2e 

Pinksterdag 
 

7 juni 

Alle leerlingen vrij i.v.m. 

studiedag 

 

13 juni 

OR-vergadering 

 

15 juni 

15.00-15.30u extra 

kennismakingsmoment nieuwe 

kleuters  

 

17 juni 

Juffendag groepen 5 

 

19 juni 

Vaderdag 

 
week van 20 juni 

10-min.gesprekken  

 

22 juni 

Hertogshow 

 

28 juni 

GMR-vergadering 

 

30 juni 

13.00-14.00u: kennismaken 

nieuwe groep volgend schooljaar 

MR-vergadering 

 
1 juli 

Rapport mee 

 

6 juli 

Musical en afscheidsavond 

groepen 8 

7 juli 

Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

10-minutengesprekken 

 

In de week van 20 juni staan de 10-minutengesprekken gepland. Voor 

de groepen 1 t/m 5 en 8 zijn deze gesprekken facultatief. Mocht de 

leerkracht van een van deze groepen u graag willen spreken, dan wordt 

u door hen uitgenodigd. Deze gesprekken zijn zonder kinderen erbij. 

Voor de groepen 6 en 7 zijn deze gesprekken verplicht en worden 

gevoerd met de kinderen erbij. 

 

 

Kijkmoment 

 

Op donderdag 2 juni staat een kijkmoment op de agenda. Alle ouders 

zijn van 13.30-14.00u harte welkom in de klas van van hun kind(eren)

om te kijken hoe zij aan het werk zijn. 

 

Aan de slag met rekenen 

 

Dit schooljaar zijn wij gestart om ons rekenonderwijs nog meer te 

verbeteren We zijn gestart met een nieuwe methode Pluspunt in groep 

3 t/m 8. Onderwijsadviseur Marleen Kock helpt ons bij het invoeren van 

deze methode.  

We willen de kinderen vooral preventief helpen 

met rekenen in plaats van remediërend zoals 

we dat eerder gewend waren. De leerkrachten 

proberen tijdens de instructie al te observeren 

welke kinderen extra uitleg of materiaal nodig 

hebben. Het fijne van Pluspunt is, dat het doel 

een dag later meteen herhaald wordt en na een 

paar dagen nogmaals. 

Vervolgens hebben de kinderen daarna tijd om het doel in te oefenen 

tijdens de conditietraining alvorens wij toetsen of kinderen het doel 

behaald hebben.  

Tevens hebben we voor alle groepen de spellen van ‘Met sprongen 

vooruit’ aangeschaft en hebben de collega’s hier de cursus van gedaan. 

Zo kunnen we rekenen ook via spellen inoefenen. 
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Schaken 

 

Deze toppers hebben weer meegedaan met de scholencompetitie 

 

 

Voetbal 

 

Gisteren is er een voetbalcompetitie gespeeld bij Robur. Een aantal 

teams van de Hertog hebben ook meegedaan.  

Het was een heel gezellige middag en met mooi resultaat. Het 

jongensteam van de groepen 6 hebben alle wedstrijden gewonnen en 

gingen met een mooie beker naar huis. Deze hebben ze vandaag in alle 

klassen laten zien. 

 

Het jongensteam van groep 5B is op een mooie tweede plaats 

geëindigd. 

 

 

Avondvierdaagse 

Wauw! Wat veel aanmeldingen hebben we ontvangen voor de 
avondvierdaagse, wel meer dan 200! 
Wat goed om te zien dat kinderen en ouders enthousiast zijn en 
weer zin hebben in dit leuke evenement. Echter, bij sommige 
aanmeldingen stond er geen begeleider. We willen u er op wijzen 
dat u zelf verantwoordelijk bent voor de begeleiding van uw kind. 
Verder hebben slechts 3 ouders zich opgegeven om te helpen, dit is 
helaas veel te weinig! Anders kunnen de rustpunten niet bemand 
worden. Zou u daarom nogmaals kunnen nadenken of u 1 avond 
kunt helpen of een opa/oma wellicht? Dit zal enorm gewaardeerd 
worden. U kunt dan een appje sturen naar 06-13063640 (Judith 
Volker) of een mailtje aan ouderraadhvg@gmail.com. 
 

Ouderraad 

 

Even voorstellen: mijn naam is Edith Schouten, getrouwd met 

Jaimy en trotse moeder van 2 meiden: Faya van 6 jaar en Novy 

van 3 jaar. Ik ben woonachtig in Apeldoorn sinds 2017 en woon 

hier met veel plezier.  

Vorig jaar mei ben ik gestart bij Loofles Kinderopvang aan de 

Deventerstraat. Hier werk ik samen met een heel leuk team op de 

verticale groep. Werken in de kinderopvang doe ik vanaf 2016 en ik 

vind het elke dag nog steeds enorm leuk en uitdagend met alle 

kinderen. 

Sinds 2020 zit mijn oudste dochter op de Hertog van Gelre. 

Daardoor ben ik inmiddels een paar jaar bekend met deze school. 

Een paar maanden geleden las ik de oproep van de Ouderraad voor 

het werven van nieuwe leden. Dit maakte mij gelijk enthousiast om 

hierop te reageren. Met open armen ben ik ontvangen door een 

heel leuk en enthousiast groepje die de Ouderraad vormen. 

Elke maand komen wij samen, ik ben inmiddels bij twee 

vergaderingen aanwezig geweest. Het is enorm gezellig naast de 

punten die besproken en geregeld moeten worden.  

Het OR-team is nog niet groot genoeg waardoor er nog steeds 

nieuwe leden gezocht worden.  
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Ouderraad (vervolg) 

 

Wie is er net zo enthousiast als wij en ziet het zitten om vrijblijvend 

aan te sluiten en mee te denken omtrent het regelen van 

terugkerende activiteiten maar ook iemand die frisse nieuwe ideeën 

heeft? 

Ben jij diegene die de oudercommissie zoekt? Dan kun je contact 

opnemen met Judith (+31 6 13 06 36 40– zie foto hiernaast).  

Zij helpt je graag verder of je kunt mailen naar: 

ouderraadhvg@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

hvgziekmeldingen@  

veluwseonderwijsgroep.nl 
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