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Nieuwsbrief 4 september 2020 
 

 

 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.   

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.  

 

 

Een nieuwe start 

Afgelopen maandag zijn we gestart met 8 groepen. Fijn om alle leerlingen weer te mogen verwelkomen! 

Het was even wennen na zes weken vakantie: de wekker zetten, tas inpakken, op tijd vertrekken en starten 

in een nieuwe groep. Best spannend! We merken dat de kinderen na een weekje al aardig gewend zijn.  

 

Informatieavond 

Op dinsdagavond 8 september om 20.00 uur staat de algemene informatie avond gepland. Helaas gaat 

deze avond niet door. Het is niet mogelijk om alle ouders te ontvangen.  

Wij kunnen dan de 1,5 meter afstand niet waarborgen. We hebben gezocht naar een alternatief. De 

groepsleerkrachten maken voor u een filmpje met alle informatie. Daarnaast maken zij ook een 

informatiepakket dat u op 8 september op papier ontvangt. 

 

Gegevens over de leerlingen 

In de eerste schoolweek hebben de leerlingen een pakketje formulieren ontvangen. Mocht u het ingevulde 

calamiteitenformulier en eventueel de ouderverklaring medicijngebruik nog niet hebben ingeleverd, wilt u 

deze dan z.s.m. meegeven naar school? Mochten er in de loop van het schooljaar wijzigingen 

plaatsvinden, wilt u deze dan doorgeven aan de administratie en de groepsleerkrachten?  

 

Parro  

Op onze school gebruiken we de ouder communicatieapp Parro.  

We willen op een snelle manier met u communiceren over dingen die spelen in de groep van uw zoon 

en/of dochter. Parro werkt o.a. via de mobiele telefoon of tablet. Het is een app die u kunt installeren. 

Parro kan ook geopend worden via internet op een computer www.parro.nl .  

Parro wordt door de leerkrachten gebruikt als informatiemiddel.  

De leerkrachten kunnen eenvoudig enkele foto’s met u delen van bijvoorbeeld uitjes. Ook kunnen 

leerkrachten korte mededelingen doen aan de hele groep. Ook het regelen van vervoer en het inplannen 

van rapportgesprekken gaat via Parro. We willen u vragen u aan te melden voor het gebruik van Parro. 

Downloaden kan via de Appstore of Google Play. Inmiddels heeft u van de groepsleerkracht van uw zoon 

en of dochter een uitnodiging ontvangen.  

        Schoolnieuws 

http://www.parro.nl/
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Privacy voorkeuren registreren via Parro  

Regelmatig laten wij u met beeldmateriaal (foto’s en video’s) zien waar  

we op school mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens  

verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten, schoolreisjes en lessen. Ook uw 

zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Vanuit de nieuwe privacywetgeving zijn wij verplicht 

om uw toestemming te vragen voor het gebruik van het beeldmateriaal. Wij doen er alles aan om 

zorgvuldig en gepast om te gaan met de privacy van kinderen.  

Hoe werkt het? Wij hebben toestemming nodig om beeldmateriaal te delen.  

Dit willen wij registreren via Parro.  

Ouders kunnen nu via Parro hun voorkeuren doorgeven. 

Dit kunt u als volgt doen:  

1. Mocht u nog niet aangemeld zijn voor het gebruik van Parro, doet u dit dan eerst.  

2. Open vervolgens de app Parro.   

3. Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

4. Tik op Privacy-voorkeuren. 

5. Geef voor uw kind aan wat de voorkeuren zijn, via de stipjes op het potloodje achter het kind.  

 

Op de website van Parro vindt u meer informatie. Hierbij de link: 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-

door-ouders  

 

 

Verkeer rond De Prinsenhof 

Voor de ouders en verzorgers van de leerlingen van De Prinsenhof, en voor de chauffeurs van de 

taxi’s en taxibusjes, is het belangrijk om te weten welke regels er zijn voor het veilig halen en 

brengen van leerlingen. In samenhang hiermee aan alle ouders het dringende verzoek 

uitsluitend te stoppen of te parkeren in de Frisolaan (of verder weg van de school bij 

het park) met de motor uit en niet voor een uitrit. Belangrijk daarbij is dat ouders/verzorgers 

niet parkeren (of stoppen om in- of uit te stappen) in de Van Hasseltlaan. Dit is de laan 

waar de hoofdingang aan grenst. Door de gemeente Apeldoorn zijn bij dit deel van de Van 

Hasseltlaan verkeersborden geplaatst waarop aangegeven staat dat parkeren hier aan beide 

zijden van de weg verboden is (uitgezonderd voor taxi’s). De politie voert regelmatig 

controles uit en schroomt niet om te bekeuren. 

 

Een groot aantal leerlingen van onze school gaat op de fiets naar school.  

Er is gezocht naar de meest veilige fietsroute voor de leerlingen van de Prinsenhof.  

Wanneer u met uw kind de Mr. Van Hasseltlaan volgt vanuit het centrum is het de 

bedoeling dat u bij de Wilhelminafontein linksaf de Prins Mauritslaan in gaat.  

Vervolgens neemt u de eerste weg rechts (Graaf van Lijndenlaan), daarna aan het eind 

rechts zodat u bij de fietsenstalling bij plein 4 uitkomt. Op school wordt deze route 

uitgelegd aan de leerlingen. Het zou fijn zijn als u zich ook aan deze route houdt wanneer 

u samen met uw kind fietst. Fietsende leerlingen vertrekken vanaf plein 4.  

 

 

Om het vertrek ook veilig te laten verlopen mogen de leerlingen niet over de taxibaan en niet over 

de Mr. van Hasseltlaan (langs de taxi’s). Als u met uw kind meefietst, willen wij u dringend 

verzoeken met uw fiets te wachten bij plein 4 of uw fiets te parkeren op het grasveld naast de 

taxibaan en vanaf daar te vertrekken. Hierna ziet u een afbeelding met de route.  

 

https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-Parro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren-door-ouders
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Judo 

In de groepen D t/m P zijn de judolessen gestart. Via de judoleraar, meester Marco, kunt u een judopak 

kopen. Een nieuw pak kost €20,- en een gebruikt pak €10,- . Mocht u een pak willen bestellen, dan graag 

het geld inleveren bij de groepsleerkracht. Ook kunt u zelf voor een pak zorgen.  

Wanneer uw kind  geen judo meer heeft, dan kunt u het pak bij meester Marco inleveren en ontvangt u 

€10,- retour. 

 

Uitdag en schoolreisje 

In de week van 21 september staan voor de meeste groepen het schoolreisje of de uitdag gepland.  

Op dit moment denken wij met elkaar na over de invulling. We vinden het belangrijk om in het kader van 

de groepsvorming toch een leuke activiteit te doen. Echter staat de veiligheid van de leerlingen en 

leerkrachten voorop. U ontvangt hier binnerkort meer informatie over van ons. 

 

Praktisch verkeersexamen leerlingen van groep 8 

Het praktisch verkeersexamen voor de leerlingen uit groep 8 was verplaatst van mei naar september 2020. 

Deze week ontvingen wij echter een brief van de gemeente Apeldoorn dat het verkeersexamen niet 

doorgaat. Het is niet te realiseren met de huidige regels van het RIVM. De grote groep vrijwilligers die 

hier aan meewerkt geeft aan onder deze omstandigheden zich niet voldoende veilig te voelen. Hierdoor 

wordt het examen voor de leerlingen afgelast. 

 

Hoofdluis 

Omdat wij door de richtlijnen van het RIVM geen hoofdluiscontrole op school kunnen uitvoeren willen 

wij u vragen om uw kind thuis regelmatig te controleren hierop.  

Op de website https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis kunt u vinden hoe u kunt controleren en 

behandelen. 

https://www.zorgwijzer.nl/zorgwijzers/hoofdluis
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Regelmatige controle op hoofdluis bij je kind is belangrijk. Een vroege ontdekking kan namelijk 

voorkomen dat de luis zich kan voortplanten. Op die manier zijn de luizen binnen enkele dagen helemaal 

weg. De beste manier om te controleren is: 

1. Om in het daglicht te kijken op het hoofd. 

2. Gebruik (bij voorkeur) witte, latex handschoenen 

3. Controleer het gehele kapsel, maar vooral achter de oren, in de nek, dicht op de hoofdhuid en in de 

staart/pony (bij vrouwen). 

4. Als het kind vaak aan het hoofd zit/jeukt kan dit ook duiden op de hoofdluis. 

5. Bij constatering van hoofdluis is het belangrijk om ook jezelf en leden van het gezin te 

controleren. 

6. Meld hoofdluis daarnaast aan de leerkracht op school, de sportvereniging en/of de naschoolse 

opvang. 

Schoolmelk 

De invulling van Schoolmelk gaat veranderen. Er worden grootverpakkingen zuivel geleverd voor 2 a 3 

keer schoolmelk per leerling per week. Ook zal er gevarieerd worden met melk, karnemelk en yoghurt. 

Daarnaast wordt de schoolmelk van november tot april aangeboden. 

Deze wisselingen in het aanbod heeft ons al school doen besluiten geen gebruik meer te maken van het 

aanbod van Schoolmelk. Wilt u uw kind nu voor twee keer drinken mee naar school geven? Er is wel de 

mogelijkheid om gebruik te maken van de koelkast als uw kind zuivel mee naar school neemt. Wij hopen 

u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Project Kunst 

De Prinsenhof doet mee met bijzonder kunstproject: Kinderkunst in de hoofdrol tijdens de kunstweken. 

Kinderkunst verdient alle aandacht. Daarom gaat onze school vanaf volgende week meedoen aan een 

bijzonder project beeldend vormen: de kunstweken  

Ieder kind maakt op eigen niveau een kunstwerk en ontvangt daarvan gratis een echte wenskaart als 

aanmoediging. Alle groepen gaan kennis maken met het leven en het werk van een beroemde 

kunstenaar: Mondriaan, Keith Haring, Van Gogh en Matisse. Vol inspiratie mogen ze daarmee lekker zelf 

aan de slag. En maken met de hele klas een mooi groepswerk.  

We houden u op de hoogte! 

 

Stichting Leergeld 

In bepaalde gevallen kunt u via de Stichting Leergeld een financiële tegemoetkoming krijgen. Dit gaat 

dan om kosten die u moet maken om uw kind mee te laten doen aan activiteiten op school, bijvoorbeeld 

het schoolreisje of het schoolkamp. Deze mogelijkheid bestaat ook voor buitenschoolse activiteiten, 

bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, een muziekles e.d. De tegemoetkoming voor de 

vrijwillige ouderbijdrage is sinds dit schooljaar vervallen, deze mogelijkheid bestaat niet meer. 

Iedere werkdag is stichting Leergeld telefonisch bereikbaar tussen 8.30 uur en 17.00 uur op 

telefoonnummer 085-0471774 . Mailen kan naar leergeldapeldoornvoorst@live.nl   

Meer informatie over stichting Leergeld kunt u vinden op www.leergeldapeldoornvoorst.nl   

Bent u woonachtig in de gemeente Deventer, dan kunt u op maandag- of woensdagochtend telefonisch 

contact opnemen via telefoonnummer 0570 - 672599. Mailen kan naar info@leergelddeventer.nl  

 

 

 

 

 

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   

 

Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 21 september.  

De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.  

        Belangrijke data  

mailto:leergeldapeldoornvoorst@live.nl
http://www.leergeldapeldoornvoorst.nl/
mailto:info@leergelddeventer.nl
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September 

2020 

Maandag 21 september Studiedag. Alle leerlingen vrij 

 Dinsdag 22 september Schoolreis groepen C t/m K en 

groep O.  

Uitdag groepen L en P.  

 Woensdag  30 september Start Kinderboekenweek 

Oktober 

2020  

Vrijdag 2 oktober  Nieuwsbrief 

 

 Vrijdag 9 oktober  Afsluiting Kinderboekenweek 

 

 Maandag  19 t/m vrijdag 23 

oktober  

Herfstvakantie. 

 

 

 

 

 

Namens het team van De Prinsenhof wensen wij de leerlingen, maar ook u als ouders een heel fijn  

schooljaar toe! 

 

Hartelijke groet, 

 

Esther Wesselink en Annelies Beltman, 

directie 
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Gegevens over de leerlingen cursus 2020-2021 
NB: graag met zwarte pen invullen.  
 

Naam van de leerling:  ……………………….………………………Groep:  ………… 

 

 

Contactadres ouder(s) / verzorgers tijdens de schooluren: 

Achternaam:  ………………………………………………..……….…………………………. 

Adres:  …………………………………………………..….…………………….............................................. 

Postcode + woonplaats:  ……………………….….……..………………………............................................. 

Telefoonnummer:  ………………………………………. Geheim:  Ja / Nee 

Evt. mobiel nummer:  …………………………………….………..………………………………………….. 

E-mail adres:  ……………………………………………. Wil nieuwsbrief digitaal ontvangen:  Ja / Nee 

Tel.nr. werk vader:  ……………………………………… Tel nr. werk  moeder:  ……..…………………….. 

Tel.nr. grootouders, buren o.i.d.:  ………………………….………………………………………………….. 

 

Medische bijzonderheden / medicijngebruik / eten: 

 

…………………………………………………………….…………………………..………………………… 

* In geval van medicijngebruik, graag het formulier “Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op 

verzoek” invullen èn ondertekenen. Dit formulier is als bijlage bijgevoegd. 

 

Allergisch voor:  ……………………….……………….……………………………………………………... 

Alternatief i.v.m. allergie:  ………………….………………………………………………………………….. 

 

Naam huisarts:  ……………………………….……... Tel. nr:  …….…………………….……………… 

 

Zorgverzekeraar:  ……………..…………………….. Nr. zorgverz.:  …………………...………..…….. 

 

Wijze van vervoer naar school: 

  Gaat zelfstandig naar school 

  Wordt gebracht door ouder(s) / verzorgers 

  Wordt vervoerd per taxi/busje door vervoerder…………………………Tel.nr…………………………..... 

  Gaat uw kind naar een BSO:  Ja / Nee    Zo ja, op welke dagen………..…………………... 

 Naam BSO:…………………..….............................. Tel nr. BSO………………………………………. 

    Naam vervoerder naar de BSO:……………………. Tel.nr  vervoerder naar de BSO………………….. 

 

Overige bijzonderheden / opmerkingen: 

……………………………………………………..……………….…………………………………….……... 

 

Contactpersoon school  ouders 

Samenwerking, afstemming / communicatie met ouders hebben wij hoog in het vaandel. 

Indien een kind 2 woonadressen heeft, is het voor ons handig om te weten welke ouder het aanspreekpunt 

(“hoofdopvoeder”) is. Met die ouder wordt ingeval van bijzonderheden contact opgenomen, wordt het 

huisbezoek mee afgesproken, daar worden de uitnodigingen voor ouderavonden e.d. heen gestuurd, etc. Het 

overbrengen van die informatie naar de andere ouder is de verantwoordelijkheid van de eerst aanspreekbare 

ouder/opvoeder. 

Eerst aanspreekbare opvoeder is: ………………………………………………Wettelijk gezag:  Ja / Nee 

 

Datum:  ………………………… 
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Toestemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek 

 
 

Verklaring 

 

Ondergetekende geeft toestemming voor het toedienen van de hieronder omschreven medicijn(en) aan: 

naam leerling:         ________________________________________ 

geboortedatum:       ________________________________________ 

adres:                      ________________________________________ 

postcode en plaats: ________________________________________ 

 

naam ouder(s)/verzorger(s): _________________________________ 

telefoon thuis:        ________________________________________ 

telefoon werk:        ________________________________________ 

 

naam huisarts:        ________________________________________ 

telefoon:                 ________________________________________ 

naam specialist:      ________________________________________ 

telefoon:                 ________________________________________ 

 

De medicijnen zijn nodig vanwege: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Naam van het medicijn: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Medicijn dient dagelijks te worden toegediend op onderstaande tijden: 

___________________________ uur 

___________________________ uur 

___________________________ uur 

___________________________ uur 

 

Medicijn(en) mogen alleen worden toegediend in de volgende situatie(s): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

                                                       Ook ommezijde invullen 

 

Dosering van het medicijn: 

 

___________________________________________________________________________ 
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Wijze van toediening: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

Wijze van bewaren: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Controle op vervaldatum door: _____________________________________ (naam) 

 

                                                  ____________________________________ (functie) 

 

 

Ondergetekende, ouder/verzorger van genoemde leerling, geeft hiermee aan de school c.q. 

de hieronder genoemde leraar die daarvoor een medicijninstructie heeft gehad, toestemming 

voor het toedienen van de bovengenoemde medicijnen: 

 

Naam ouder/verzorger: __________________________________________________ 

 

Plaats:                           __________________________________________________ 

 

Datum:                          __________________________________________________ 

 

 

Handtekening:              __________________________________________________ 

 

 

 

 

Medicijninstructie (zo nodig) 

Er is instructie gegeven over het toedienen van de medicijnen op: 

____________________________________________________ (datum) 

 

Door: 

Naam: ___________________________________________ 

Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ (instelling) 

 

Aan: 

Naam: ___________________________________________ 

Functie: __________________________________________ 

Van: _____________________________________________ 

(naam school en plaats) 

 

 

 

 


