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Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van het schooljaar 2019-2020. 

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven. 
 

Medezeggenschapsraad  
In de vorige nieuwsbrief stond een oproep voor nieuwe ouders in de de oudergeleding voor de MR en de 
OR. Mevrouw van Loenen heeft zich beschikbaar gesteld om in de MR plaats te nemen. 

Mochten er nog ouders zijn die zich kandidaat willen stellen, dan graag voor 26 maart aanmelden bij 
Esther Wesselink. Als meerdere ouders zich kandidaat stellen, volgt er een verkiezing. Mocht dat niet zo 

zijn, dan neemt mevrouw van Loenen zitting in de MR. 
 
Onderzoek samenwerking SO/SBO groep C, D en E 

Ouders van leerlingen uit groep C, D en E hebben in januari een mail ontvangen met de vraag of de 
gegevens van hun kind gebruikt mogen worden voor een onderzoek wat de mogelijkheden zijn voor een 
intensievere samenwerking met het Hofpark, in het belang van de leerlingen. 

Hiertoe doen we mee aan een uitgebreid onderzoek onder leiding van Anke de Boer van de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Dit project duurt 3 jaar en onderzoekt wat de overeenkomsten en/of 

de verschillen zijn in de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen van beide scholen.  
Van een aantal ouders hebben wij reactie gehad, zij hebben het toestemmingsformulier bij de leerkracht 
ingeleverd. Bij deze brief is het toestemmingsformulier als bijlage toegevoegd. Wilt u het formulier 

invullen, ook als u niet mee wilt werken, dan kunnen wij de gegevens doorgeven aan de projectleider. 
 

Juf Liesbeth 
Juf Liesbeth gaat met pensioen. Op 31 maart stopt zij met werken hier op onze school. Wij wensen haar 
een hele fijne nieuwe tijd toe maar zullen haar zeker missen. Juf Liesbeth werkt op dit moment in de 

ondersteuning in de bovenbouw en met lezen. Zij zal afscheid nemen in groep K maar ook in de andere 
groepen wordt hier aandacht aan besteed. Groep K ontvangt hier meer informatie over via juf Selma. 

 
Presentatie muziekproject in Gigant 
Woensdagavond 25 maart is er een presentatie naar aanleiding van een project. Tot nu toe was dit een 

inloopavond op school maar deze keer presenteren de leerlingen het op het podium in Gigant. Het project 
gaat over een muzikale reis.  

Vanaf volgende week wordt er met professionele muzikanten voor de onderbouw/middenbouw en 
bovenbouw gewerkt aan twee korte optredens op het podium. De leerlingen oefenen gedurende twee 
weken en hebben op woensdag 25 maart nog een generale repetitie op school.  

Tijdens de workshops worden foto’s en filmpjes van het proces gemaakt die tijdens de presentatie in 
Gigant worden vertoond. Heeft u bezwaar, geeft u dat aan bij de leerkracht dan wordt hier tijdens het 

filmen rekening mee gehouden. De beelden worden alleen deze avond vertoond.  
Tijdens de avond mogen er geen foto’s en video’s door ouders gemaakt worden in verband met de rechten 
van de privacy. 

De leerlingen krijgen kaartjes mee naar huis, dit is uw entreebewijs. Zonder toegangskaartje is het niet 
mogelijk om de voorstelling te bezoeken. De kaartjes worden binnenkort met uw kind meegegeven. 

Wij zien u graag ! 

        Schoolnieuws 



De Prinsenhof, christelijke school voor speciaal basisonderwijs  

Mr. Van Hasseltlaan 57, 7316 DK Apeldoorn , tel. 055-5889889, e-mail: info@cso-deprinsenhof.nl 

 

 
 

Project Voedselbank 
Ties en Daniel hebben tot nu toe 126 euro opgehaald voor de voedselbank. Binnenkort gaat er een 
afvaardiging uit de groepen naar de voedselbank toe. Zij krijgen daar een rondleiding en mogen vragen 

stellen en foto’s maken. Hiermee maken zij een Powerpoint en kunnen in hun eigen klas vertellen over de 
voedselbank. Hierna mogen de leerlingen vanaf 23 maart producten mee naar school nemen die wij 

maandag 6 april naar de voedselbank brengen. Ook maken de leerlingen wenskaarten of kleurplaten met 
een Paasgroet die meegaan met de pakketten die week. Wij hebben al geïnformeerd welke producten zij 
het best kunnen gebruiken, dit zijn: 

 
o Hagelslag 

o Jam 
o Chocopasta 
o Stroop (voor op pannenkoeken) 

o Houdbare melk 
o Pasta (macaroni en spaghetti o.i.d.) 

o Rijst 
o Thee 
o Soep pakjes/zakjes   kip/groente/tomaat 

 
 
Voorleeswedstrijd Coda 2020 

De voorleeswedstrijd was in Coda-Centraal. Je moest je verzamelen bij 

de museum ingang. De wedstrijd werd gehouden in een grote zaal. De 

deelnemers zaten vooraan het publiek zat daar achter. Er was een 

podium daarop zat een gele maar zachte stoel daarvoor zat een 

microfoon. Er waren drie juryleden. De drie juryleden zaten aan de 

zijkant van de zaal. De jury bestaat uit een schrijfster, iemand die daar 

vaker een jury is en de winnaar van vorig jaar. Er waren 10 deelnemers 

bestonden uit 7 meiden en 3 jongens.  

Ik las voor uit Kippenvel de vloek van de farao. Ik werd aangemoedigd 

door 4 kinderen met de namen Tim, Sam, Stijn en Mick. Ze hadden een 

mooi spandoek gemaakt. Er was een speciale aanmoediging wedstrijd de 

aap verkiezing (Apeldoornse aanmoedigingsprijs). 

Daniel, groep P 

 

YourSkills 

Als school zijn wij benaderd door YourSkills. Dit is een nieuwe behandeling voor jongens van 8 t/m 12 
jaar oud met gedragsproblemen. In de YourSkills behandeling leren kinderen beter om te gaan met hun 
boosheid door te oefenen met boosheidsopwekkende situaties in Virtual Reality of 

rollenspelen. YourSkills is gebaseerd op effectieve methoden uit de cognitieve gedragstherapie. Kinderen 
die mee kunnen doen met de YourSkills behandeling zijn jongens van 8 t/m 12 jaar met gedragsproblemen. 

Verder mogen ze geen ernstige vorm van autisme en/of een IQ lager dan 80 hebben.  
In de bijlage is een informatiebrief toegevoegd. In die brief staat verdere uitleg over het onderzoek en hoe 
u uw kind eventueel kunt aanmelden.   
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Kanjertraining 
In de groepen werken wij met de methode Kanjertraining voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens 

deze lessen een ook daarbuiten, hebben wij het over petten. Kinderen kunnen benoemen welk gedrag ze 
laten zien door een kleur van een pet aan te geven. Dit kan in spelvorm maar ook door bijvoorbeeld een 
pleinsituatie te bespreken. Hieronder staan de petten en de uitleg erbij. 

 

De Kanjer is zichzelf en houdt rekening met zichzelf en 

anderen. We noemen dat de witte pet.  

maar … soms is de witte pet even weg dan:  

De doet dan bozig en bazig op       

     een vervelende manier.  

De doet op een vervelende manier grappig en                                                        

lacht uit.  

De doet te bang en zielig.  

 
 

 
 
 

 

Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 16 maart 2020 en op  

donderdag 9 april, alle leerlingen hebben dan een lesvrije dag.  

 
Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.   

 

Maart 2020 Vrijdag  6 maart Nieuwsbrief 

 Maandag  16 maart Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 Maandag  23 maart Start project Voedselbank Apeldoorn 

 

 

Woensdag  25 maart Presentatie muziekproject in Gigant 
17.30 uur groep C, E, K en P 

18.45 uur groep D, I, J, O en L 

April 2020 Woensdag  1 april Schoolvoetbaltoernooi  

 Vrijdag  3 april Nieuwsbrief  

 Woensdag  8 april Paasviering en paaslunch 

 Donderdag 9 april Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 

 

Vrijdag t/m 

maandag 

10 april – 13 

april 

Paasweekend, leerlingen zijn vrij 

 Vrijdag  17 april Koningsspelen 

 Woensdag 22 april Schoolfotograaf  

 Vrijdag  24 april Nieuwsbrief 

 

 

Maandag 
t/m vrijdag 

27 april – 8 
mei 

Meivakantie  

 

   

Hartelijke groet,  
Esther Wesselink 
adjunct directeur 

  
 

        Belangrijke data  


