Nieuwsbrief 2 oktober 2020
Schoolnieuws
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.

Update COVID-19
Sinds maandag zijn de groepen K, L, O en P niet op school in verband met de positieve test uitslag van de
intern begeleider. De thuisquarantaine van de collega’s uit de groepen K, L, O en P duurt tot en met
zondag 4 oktober. Tot op heden zijn er gelukkig geen collega’s met klachten. We hopen de
ouders/verzorgers van de groepen K, L, O en P in de loop van zondag definitief te kunnen berichten dat
de leerlingen maandag 5 oktober weer naar school kunnen. We willen u hartelijk danken voor uw begrip
en betrokkenheid. De leerlingen hebben hard gewerkt thuis!
Terugblik schoolreisjes
Laag Buurlo, groep C
Op dinsdag 22 september zijn de kinderen van groep C op schoolreisje geweest
naar Laag Buurlo. Het was heerlijk weer en de kinderen hebben de hele ochtend
heerlijk gespeeld. Het leukste vonden ze de klimtoren, de kabelbaan, het spelen met
water en het voeren van de kippen op de kinderboerderij. We kijken terug op een
zeer geslaagde dag.
Berg en Bos, groep K & O
Donderdag 17 September zijn de groepen K & O op schooluitje geweest naar Berg & Bos. We begonnen
met een stukje wandelen door de mooie omgeving en zijn daarna de grote uitkijktoren opgeklommen!
Nadat we al die treden achter de rug hadden gingen we lekker spelen op de speelweide, de tijd vloog
voorbij en het was zo twaalf uur! Toen we op school aankwamen stonden daar heerlijke frietjes op ons te
wachten. Na de friet hadden we een gezellige ruilbeurs. Wat waren en een boel leuke spullen om te
ruilen! We sloten de dag af met een film. Het was een topdag!
Bussloo, groep L & P
Afgelopen maandag had groep L de uitdag samen met groep P. Wij zijn naar Bussloo geweest. Helaas zat
het weer niet mee.. Maar dat mocht de pret niet drukken. Tijdens de uitdag staan er activiteiten centraal
waarbij de kinderen elkaar (nog) beter leren kennen. Het is leuk om te zien dat oud klasgenootjes elkaar
op deze momenten opzoeken en samen spelen. Wij hebben een gezellige ochtend
gehad. Om de dag af te sluiten hebben wij met zijn allen frietjes gegeten. Het was en
gezellige en geslaagde ochtend!
Maandag hadden we de uitdag op het kinderstrand van Bussloo. We deden slagbal,
groepen tegen elkaar, dat was heel leuk. We gingen ook nog levend kwartet en levend
stratego doen samen. Tussendoor heel veel gespeeld in de waterspeeltuin en op het
strand. Sommige gingen nog met blote voeten in het water. Helaas was het geen
zwemweer. Het was een gezellige dag! Joost – groep P
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Nieuwe website
Sinds kort hebben wij een nieuwe website! Op de website vindt u informatie over onze school, een
filmpje, de schoolgids, de nieuwsbrief en de agenda. Neem een kijkje op www.cso-deprinsenhof.nl

Opening schoolbibliotheek
Een tijd geleden zijn we gestart om alle leesboeken die we op school
hebben te categoriseren en te labelen met de bedoeling om een
schoolbibliotheek te realiseren. In de zaal hebben we een hoekje gemaakt,
met een gezellig behangetje en een zitje om te lezen. Er zijn boekenkasten
gekocht en nu ook met de boeken gevuld. Ook hebben we veilingkistjes
gekocht om de boeken te kunnen presenteren. Het ziet er al gezellig en
uitnodigend uit. Nu is het tijd om de schoolbieb te gaan openen met de
kinderen en in gebruik te nemen. We hebben dat gepland in de week voor
de herfstvakantie.
De klassen hebben hun eigen pas om boeken te kunnen lenen in de
schoolbieb. Het schoolsysteem is gelinkt aan het systeem van de bibliotheek
van CODA.
Veel kinderen zijn al lid van de bibliotheek, dit is gratis! Bij deze
nieuwsbrief is een formulier waarin u gevraagd wordt toestemming te geven
om de gegevens van uw zoon/dochter te mogen delen met het CODA, zodat uw kind een pas van de
bibliotheek van het CODA krijgt.
Als u deze invult en op school inlevert dan wordt de rest via school geregel

Kinderboekenweek
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘En toen?’ Een
thema waarmee we kinderen vragen om met ons mee te
reizen, terug in de tijd maar ook naar de toekomst.
Andere jaren kwam er altijd een Vertelgenootschap op school
om de kinderen een verhaal te vertellen passend bij het
thema. Wij hebben besloten om dit niet te doen bij aanvang, ook omdat de leerlingen van de bovenbouw
nu niet aanwezig zijn op school. De kinderen gaan in de groepen aan het werk met dit thema. Vanuit de
gemeente krijgen wij als school ook het boek ‘Lang geleden in Apeldoorn’. Daarnaast zijn er in CODA
ook verschillende activiteiten rondom dit thema georganiseerd. Een overzicht hiervan vindt u in de
bijlage.
OR
Bij ons op school is een hele enthousiaste ouderraad! Zij helpen ons en denken mee over activiteiten als
Sinterklaas, Kerst, Pasen, de gezinsactiviteit en nu op dit moment over de opening van de
schoolbibliotheek. Onmisbaar omdat de ouders zorgen voor de extraatjes, de leuke aankleding, een goed
georganiseerde gezinsactiviteit, een prachtige versnapering en een stuk enthousiasme. In goed overleg
worden taken verdeeld want iedereen is druk maar wil toch tijd vrij maken voor de leerlingen van onze
school. De OR vergadert ongeveer 5x per jaar en helpt bij de activiteiten. Graag wil de OR versterking
van een paar nieuwe ouders want 2 moeders hebben hun eigen kind al in een schoolverlatersgroep zitten.
Wil je helpen of meer informatie mail naar Esther (e.wesselink@cso-deprinsenhof.nl). Wij zien je graag!

Welkom stagiaires
Dit schooljaar hebben we in iedere groep een stagiaire. Dat is ontzettend fijn!
We heten hen ook via deze weg van harte welkom op De Prinsenhof. We hopen dat zij zich snel thuis
voelen op onze school en veel zullen leren!
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Beeldende therapie op de Prinsenhof
Ik zal mij even aan u voorstellen. Ik ben Eline van Dorth, 21 jaar en zit in mijn derde jaar
van de opleiding Vaktherapie Beeldend aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
Dit jaar loop ik op de Prinsenhof stage als beeldend therapeut.
Maar wat houdt beeldende therapie precies in? Creativiteit is een manier waarop een
kind zijn gedrag en gevoel kan uiten. Door met een leerling creatief aan de slag te gaan
en ruimte te geven voor vormgeving en uiting van gedrag, emoties en gevoelens, kan ik
de leerling helpen zich verder te ontwikkelen. Op die manier leert het kind wie hij is en
wat hij kan. Ik heb er zin in om met de leerlingen creatief aan de slag te gaan en
individuele hulp te bieden waar nodig.
Reminder Traktaties
Nog even een reminder over het trakteren bij verjaardagen. Trakteren mag maar de traktatie moet in de
originele verpakking mee naar school genomen worden. Denk bijvoorbeeld aan een verpakt koekje o.i.d.
Let hier alstublieft goed op om teleurstellingen te voorkomen!

Kanjertraining
In de week van 21 september was er in het hele land aandacht tegen pesten. De kanjertraining had dit
thema voor alle groepen uitgewerkt in lessen op het digibord.
De petten als opfrisser:
Het gaat mis als we niet doen als onszelf, dan doe je

Reminder 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.
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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-registerendoor-ouders

Belangrijke data
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op woensdag 18 november.
De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.
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Hartelijke groet,
Esther Wesselink en Annelies Beltman,
directie
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