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VAN DE DIRECTIE
Gouden weken
De eerste week zit er alweer bijna op.
In alle groepen is veel aandacht besteed aan de 'gouden weken'
- de weken waarin de kinderen elkaar en de leerkracht leren
kennen. Dit doen we door middel van spelletjes en opdrachten
tussen de lessen door.
De beginweken van het schooljaar zijn goud waard om een
goede basis te leggen voor een fijne sfeer in de klas. De
leerkracht heeft een essentiële rol bij de groepsvorming in deze
eerste belangrijke weken. De rest van het jaar heeft iedereen
hier profijt van.
De gouden weken worden op vrijdag 16 september met de hele
school en u als ouders afgesloten. Graag tot dan!

Verkeer
Zoals u weet, wordt de Morellenlaan door ons sinds drie
jaar met medewerking van de gemeente afgesloten voor
auto's tijdens de haal- en brengrijden. Dit bevalt heel goed.
We willen een veilige situatie voor alle fietsende en lopende  
kinderen en ouders houden. Op de volgende pagina nog
even een korte toelichting.

 
31 AUGUSTUS
AFSCHEID JUF IRIS VANAF 13.30 UUR

1 SEPTEMBER
JUF NATALIE JARIG

WEEK VAN 5 SEPTEMBER
SEO-GESPREKKEN MET OUDERS EN KIND

9 SEPTEMBER
JUF JANNEKE K. JARIG

16 SEPTEMBER
AFSLUITING GOUDEN WEKEN MET OUDERS

 22 SEPTEMBER
MR-VERGADERING

27 SEPTEMBER
OR-VERGADERING
GMR-VERGADERING

28 SEPTEMBER
OUDERAVOND 19.30-21.00U

29 SEPTEMBER
ALLE LEERLINGN 'SMIDDAGS VRIJ I .V.M.
STUDIEMIDDAG

OM TE ONTHOUDEN

hertog.van.gelre

hertogvgelre.nl
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C U L T U U R

Verkleedkleren
Speelgoedauto's
Speelgoed voor in de huishoek (denk aan poppen-
kleren, benodigdheden voor poppen etc.

Voor de kleuterbouw zijn wij op zoek naar diverse
materialen en speelgoed. Heeft u thuis nog iets van
onderstaande materialen liggen waar niet meer mee
gespeelt wordt, dan gebruiken wij het graag voor onze
kleuterbouw.

OPROEP SPEELGOED/SPULLEN
VOOR DE KLEUTERBOUW

U kunt, als u met de auto komt, uw auto parkeren bij de kerk. Er geldt een eenrichtingsverkeer
zodat er geen gevaarlijke situaties ontstaan. 
U rijdt het rondje om de kerk, of u rijdt via de extra uitgang rechts de ventweg van de
Deventerstraat op. Let op: dit is eenrichtingsverkeer.
Bij de blauwe pionnen is een kiss en ride zone gecreëerd. Het is voor de veiligheid belangrijk dat
kinderen aan de rechterzijde van de auto uitstappen. De kinderen die daar uitstappen en de
ouders en kinderen die daar geparkeerd hebben, kunnen via het 'kerkpaadje' langs de gymzaal
naar de school lopen.

Er kunnen veel auto's parkeren bij de kerk. Dit geeft rust voor de buurtbewoners. Parkeren in
de Groenoordlaan en de Morellenlaan geeft overlast en dat willen we graag voorkomen.
Dank u wel voor uw medewerking!
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Wij willen u verzoeken om in het
ouderportaal van Parnassys te kijken of alle
N.A.W.-gegevens nog kloppen. U kunt deze
zelf wijzigen.

BIJWERKEN N.A.W.-
GEGEVENS EN MEDICATIE

Elke woensdag, donderdag en vrijdag is bij ons
op school een Gruitdag. Dit betekent dat de
kinderen groente en/of fruit meenemen als 10
uurtje.

REMINDER

Houten keukenspeelgoed (denk aan
een broodrooster, houten etenswaren
etc.
Speelgoeddieren zoals boerderij-
dieren of dino's
Plastic lege en stevige verpakkingen
voor ons winkeltje op de gang (denk
aan lege shampoo flessen,
wasmiddelbakjes van pods etc.)
Houten kassa

Spullen voor de kleuterbouw
(vervolg)

U kunt deze materialen inleveren bij één
van onze collega's van de kleuterbouw.
Namens de juffen en de kleuters alvast
bedankt!

Andere baan juf Irma
Juf Irma heeft een andere baan. Zij werkt 
momenteel nog 1,5 dag voor de Hertog van
Gelre in de ondersteuning en 1,5 dag in de
week heeft zij bovenschoolse taken.
Per 1 oktober zal juf Irma starten met een
baan als ambulant begeleider bij Kentalis.
We zijn heel blij voor haar want zij is voor
de zomervakantie verhuisd en ze woont
straks veel dichter bij haar werk. Tegelijker-
tijd vinden we het natuurlijk heel jammer!
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Ouderraad 
Wij hopen dat iedereen een fijne
zomervakantie heeft gehad, in Nederland of
wellicht toch in het buitenland! Wij, als OR,
zijn uitgerust en hebben zin om er een mooi
schooljaar van te maken voor uw en onze
kinderen!

Zoals u kunt zien in de jaarplanning worden
er weer een hoop leuke activiteiten
georganiseerd zoals Sinterklaas, Kerst, maar
denkt u ook aan carnaval, de Goede
doelendag, de avondvier-daagse, Pasen enz. 
Wij zullen u ook dit jaar middels de
nieuwsbrief van de Hertog van Gelre
regelmatig op de hoogte brengen van de
activiteiten waaraan de OR haar
medewerking verleent en die zij mede
organiseert.

Mocht u vragen/opmerkingen hebben, u kunt
ons bereiken via ouderraadhvg@gmail.com

 


