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Nieuwsbrief 6 november 2020 
 

 
 

 

Beste ouders / verzorgers, 

 

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

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.  

 

Update COVID-19 

Er geldt nog steeds een landelijk protocol voor scholen met daarin richtlijnen om de school zo veilig 

mogelijk te houden.  

Graag informeren wij u over de aangescherpte maatregelen die vanaf maandag 9 november gelden voor 

onze school. De afgelopen weken waren ouders en externen alleen op afspraak welkom in school. We 

hebben gemerkt dat iedereen zich daar goed aan gehouden heeft. Ook het brengen en halen van de 

leerlingen verloopt goed. Dank voor uw medewerking! 

Vanaf maandag 9 november mogen er in principe geen ouders en externen meer in school komen. Dit om 

het aantal contacten te beperken. Wij vinden dit heel vervelend omdat we de komende periode graag 

persoonlijk met u het Ontwikkelingsplan perspectief van uw kind met u besproken hadden. Dit zal nu 

telefonisch of via videobellen gebeuren. De groepsleerkrachten zullen hierover met u afstemmen.  

  

Daarnaast houden wij ons nog steeds aan de volgende regels: tussen alle volwassenen moet onderling 1,5 

meter afstand worden gehouden, leerlingen hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand 

te houden, leerlingen en personeel wassen vaak hun handen, ouders komen niet op het schoolplein en 

vertrekken direct na het brengen of halen, na school gaan leerlingen direct naar huis. Ook de overige 

hygiënemaatregelen passen wij strikt toe. Zo worden de toiletten bijvoorbeeld onder lestijd extra 

schoongemaakt door ons schoonmaakbedrijf.  

 

Sinterklaas en Kerst  

Door COVID-19 zijn wij genoodzaakt om Sinterklaas en Kerst anders te vieren dan wij gewend zijn. 

Andere jaren bezochten de groepen 5 t/8 de Sinterklaas voorstelling in schouwburg Orpheus. Deze 

voorstelling gaat dit jaar niet door. Omdat Sinterklaas behoort tot de risicogroep zoeken we naar een 

alternatief. Hierover ontvangt u op korte termijn meer informatie. De groepen J t/m P zullen half 

november lootjes trekken in de groep. Onze Sintviering vindt plaats op vrijdagochtend 4 december.  

Helaas is het dit jaar ook niet mogelijk om met alle ouders het Kerstfeest op school te vieren. Dit vinden 

wij natuurlijk erg jammer. De kerstcommissie zoekt naar een digitaal alternatief.  

 

Ouderbijdrage  

Elke school ontvangt een vergoeding van de overheid waarmee alle kosten betaald kunnen worden. Deze 

vergoeding is echter in de praktijk onvoldoende. Daarom vragen scholen een vrijwillige ouderbijdrage. 

Wij hebben de ouderbijdrage bewust laag gehouden in vergelijking met andere scholen, namelijk een 

vrijwillige bijdrage van minimaal € 40,00 per leerling voor het schoolfonds. Natuurlijk is het voor ons 

onderwijs plezierig als u een hogere bijdrage kunt en wilt betalen.  

Met uw ouderbijdrage kunnen we, in samenwerking met de ouderraad, iets extra’s doen voor de kinderen. 

We betalen er de kosten mee van niet-gesubsidieerde activiteiten zoals de sportdag, de kerst- en 

paasvieringen en het sinterklaasfeest.  

Wij sturen u een betaalverzoek via Parro. Bent u niet aangemeld bij Parro, wilt u het bedrag dan 

overmaken op rekening: NL46 RABO 01435900 t.n.v. Stichting CSO Apeldoorn. Vermeld daarbij de 

naam van uw zoon of dochter en de groep waarin hij/zij zit. 

        Schoolnieuws 
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Wij doen een dringend beroep op u uw bijdrage zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 11 

december 2020 over te maken.  

Heeft u vragen hierover dan mag u altijd contact opnemen. 

 

Nieuwe digiborden  

In de herfstvakantie hebben alle groepen een nieuw digibord 

gekregen. De leerkrachten, maar ook de kinderen zijn hier erg 

blij mee! Mooi om te zien hoe snel de kinderen weten hoe het 

bord werkt! Soms weten ze zelfs meer dan de juf… 

 

PBS kernwaarden   

Vorig jaar hebben wij als team gezamenlijk besloten om naast de Kanjertraining ook te gaan werken met 

PBS. PBS betekent Positive Behavior Support. Dit is een doelmatige, schoolbrede aanpak die zich richt 

op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is het creëren 

van een positieve, sociale omgeving, die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt.  

PBS kan prima naast Kanjertraining gegeven worden. Waar het bij Kanjertraining om je eigen persoon 

gaat; ten opzichte van zichzelf, de groep en de school gaat het bij PBS om de gedragsverwachtingen in de 

verschillende ruimtes. In de hal zijn er andere regels dan buiten op het plein bijvoorbeeld. Deze 

gedragsverwachtingen zijn gekoppeld aan de kernwaarden. De kernwaarden van onze school zijn:  

veiligheid, respect en zelfstandigheid.  

Op dit moment zijn wij druk met de laatste gedragsverwachtingen te beschrijven. Ook zoeken wij naar 

een goede manier om dit visueel te maken naar leerlingen. Daarnaast kijken wij naar een 

beloningssysteem om de leerlingen die dit gedrag laten zien te kunnen belonen. Deze beloningen worden 

per groep gespaard en daar kunnen zij weer een klassenbeloning mee verdienen. Na de studiedag met ons 

team bleek dat onze kernwaarden hetzelfde zijn als die SO het Hofpark.  

Zij werken al een aantal jaren met PBS en zijn hier erg enthousiast over. Wij houden u op de hoogte en 

hopen u mee te nemen in dit proces. 

 

Gebruik mobieltjes 

Veel leerlingen uit de bovenbouw hebben een mobieltje. Zij nemen deze ook mee naar school als zij 

bijvoorbeeld op de fiets komen. Dit is natuurlijk prima maar wij hebben hier op school een aantal regels 

over gemaakt. Ook om te voorkomen dat er foto’s en filmpjes worden gemaakt en gedeeld zonder 

toestemming. Deze regels zijn: 

Zodra je op het plein komt gaat je mobiele telefoon in je tas, dus geen mobiele telefoon op het plein. 

Als je naar binnen gaat hang je je jas op en doe je je Fietssleutel, mobiele telefoon en waardevolle zaken 

in een afgesloten bak en op een afgesproken plaats in de klas bewaren. 

De mobiele telefoon wordt uitgeschakeld/ op stil gezet als de leerlingen de klas in gaan.  

Als een leerling naar huis moet bellen als hij/zij op school is dan is hiervoor de mogelijkheid in nabijheid 

van een leerkracht of ondersteuner. 

De regels worden ook besproken met de leerlingen. 

Heeft u hier nog vragen over dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

 

Week van de Mediawijsheid 

Tijdens de Week van de Mediawijsheid ( 5 tot en met 13 november) doen leerlingen 

van groep L en P mee aan MediaMasters. Met deze serious game maken 

leerlingen spelenderwijs kennis met de kansen en de gevaren van media. Zij gaan in 

de klas en thuis aan de slag met verschillende opdrachten over onderwerpen zoals 

WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die de meeste punten 

(‘bits’) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze klas van Nederland’ noemen.  

 MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar staat de week in het teken 

van media en gezondheid. Hoe kun je media gebruiken om gezond te blijven? En hoe haal je met behulp 

van media het beste uit jezelf? Dat is namelijk voor iedereen anders. Het is een interactief spel om te 

leren, wij hopen dat de leerlingen net zo enthousiast zijn als vorig jaar. 
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Nationaal Schoolontbijt  

Tijdens het nationale schoolontbijt schuift de hele school aan tafel voor een gezond ontbijt en voor een 

leuke les over de beste start van de dag. Zo leren de leerlingen op een 

feestelijke manier hoe belangrijk elke dag ontbijten is en wat je ’s ochtend het 

beste kunt eten. Gisteren hebben de leerlingen, samen met de leerlingen van 

het Hofpark, in 3 rondes de Daily Mile gelopen of gerend. Daarna hebben de 

leerlingen of ontbeten of een gezonde lunch gehad. Gezond, lekker en ook erg 

gezellig.  

 

Bewegingsonderwijs  

Juf Wendie en meester Danny hebben een filmpje gemaakt met daarin 

meer informatie over het bewegingsonderwijs op De Prinsenhof en  

Het Hofpark. Hierbij de link naar het filmpje: 

https://www.youtube.com/watch?v=j26iHQYqD3g&feature=youtu.be  

 

 

Special Heroes  

De mogelijkheden voor kinderen in het speciaal basisonderwijs om deel 

te nemen aan sport- en cultuuractiviteiten lopen sterk uiteen. Sommige leerlingen vinden de weg naar een 

geschikte vrije tijd aanbieder, andere leerlingen weten nog niet zo goed wat ze leuk vinden of krijgen 

bijvoorbeeld onvoldoende begeleiding vanuit de vereniging. Stichting Special Heroes Nederland wil daar 

verbetering in aanbrengen middels het stimuleringsprogramma Sport- & Art Heroes en gaat samen met de 

Prinsenhof aan de slag om de sport- en cultuurparticipatie te vergroten, door leerlingen zelf te laten 

ervaren hoe leuk sporten en cultuur is. 

Daarbij wordt nauw samengewerkt met o.a. de gemeente Apeldoorn, Uniek Sporten en lokale  sport- en 

cultuuraanbieders. Binnen de programma’s Sport- en Art Heroes maken de leerlingen binnenschools 

kennis met diverse vrije tijdsactiviteiten. De activiteiten sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen van de 

leerlingen. Zo ervaren kinderen hoe leuk sport en/of cultuur kan zijn. Als de leerlingen het aanbod leuk 

vinden proberen we naschools en buitenschools aanbod te creëren, zodat de kinderen door kunnen 

stromen en structureel met sport of cultuur aan de slag kunnen gaan. Ook proberen we belemmeringen, 

om niet aan deze activiteiten mee te doen bij leerlingen en ouders, weg te nemen. Meer weten over 

Stichting Special Heroes Nederland? Kijk op www.specialheroes.nl  

Als er vragen en/of opmerkingen zijn omtrent het programma kan u contact opnemen met juf Wendie 

(vakleerkracht bewegingsonderwijs).  
 

Kanjertraining 

De eerste stap van de anti-pestposter: er gebeurt iets vervelends maar de ander bedoelt het niet verkeerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j26iHQYqD3g&feature=youtu.be
http://www.specialheroes.nl/
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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.  

 

November  

2020 

Vrijdag  6 november  Nieuwsbrief 

 

 Dinsdag  10 november Online ouderavond VO  

 

 Woensdag  18 november  Studiedag alle leerlingen vrij 

 

December 

2020 
Vrijdag 4 december  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij 

 

 

Vrijdag  4 december  Sinterklaas  

Nieuwsbrief  

 

 

 

 

Woensdag  9 december  Kerstbakjes maken  

 

 Donderdag  17 december  Kerstviering voor de leerlingen 

 Vrijdag  18 december  Alle leerlingen om 12.00 uur vrij  

 

 Maandag  21 december t/m 

3 januari 2021 

Kerstvakantie  

 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Esther Wesselink en Annelies Beltman, 

directie 

 

 

        Belangrijke data  


