Nieuwsbrief 8 januari 2021
Schoolnieuws
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.
Een nieuw jaar!
Graag willen we u via deze weg een gezond en gezegend 2021 toewensen! We hopen dat het goed met u
gaat en u en uw naasten gezond gebleven zijn. Hoe dit jaar eruit gaat zien, dat weten we helaas nog niet.
We hopen dat de pandemie snel onder controle is.
We missen de kinderen en hopen ze snel weer op school te zien. Ondanks alle COVID-19 perikelen
zullen we er samen met de kinderen en u een goed jaar van maken!
COVID-19
Dinsdag 12 januari is er weer een persconferentie waarin premier Rutte en minister Hugo de Jonge zullen
vertellen welke maatregelen er na 18 januari gelden. Wij hopen van harte dat we onze deuren op maandag
18 januari weer mogen openen.
Tot die tijd geldt dat u gebruik kunt maken van de noodopvang als u werkzaam bent in een cruciaal
beroep of in een vitale sector. Daarnaast verzorgen wij ook opvang voor kwetsbare leerlingen. Als u zich
zorgen maakt over uw kind in deze bijzondere situatie of mocht u zorgen hebben rondom uw thuissituatie,
neemt u dan contact met ons op. Samen met u bekijken we dan wat er nodig is. Mocht u gebruik willen
maken van de noodopvang, dan kunt u telefonisch contact met mij opnemen. Ik ben te bereiken op 06-13
83 32 67.
Ook kunt u contact opnemen met Esther Wesselink
(adjunct-directeur), zij is te bereiken
op 06-83 27 67 84. Wij zullen u op woensdag 13 januari
informeren over het onderwijs na 18 januari. Laten we
naar elkaar om blijven kijken, elkaar helpen en bidden
voor de zieken en kwetsbaren in onze samenleving. Wij
leven met u mee en wensen u veel gezondheid.
Thuisonderwijs
Inmiddels zit de eerste week thuisonderwijs er zo goed als
op. We hopen dat het u lukt het onderwijs vorm te geven.
Thuis leren is anders dan op school. Vraag niet te veel van
je kind! Het dagprogramma zoals op school is niet
haalbaar. Wissel inspanning en ontspanning af en geef tijd
voor leuke dingen zodat ze de rust krijgen om alle prikkels
op hun eigen manier te verwerken. Lukt het niet om al het
schoolwerk te maken, dan is dat niet erg. Neemt u dan
even contact met ons op, dan denken wij graag met u mee.
Het is in deze belangrijk om positief te blijven en ons te
beseffen dat het voor de kinderen ook een lastige tijd is.
Hiernaast een gedicht dat dit heel mooi omschrijft.
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Herdenking “Apeldoornsche Bosch”
Op 21 januari is er jaarlijks de herdenking van ‘Het Apeldoornsche Bosch’ op de Prinsenhof. Dit jaar
organiseert het comité een herdenking zonder genodigden. Ondanks de vele beperkingen willen we zo op
een waardige manier stilstaan bij de slachtoffers van ‘Het Apeldoornsche Bosch’.
Joost, Ties, Laeticia en Albert Jan uit groep P lezen vanmiddag een (zelfgemaakt) gedicht voor bij het
monument. Dit wordt opgenomen en uitgezonden op 22 januari via de website van het Apeldoornsche
Bosch en op tv Apeldoorn. Op donderdag 21 januari volgen er waarschijnlijk nog opnames van een
kranslegging en toespraken.
Het monument in het park is opgericht ter herinnering aan de slachtoffers van ‘Het Apeldoornsche Bosch’
in de tweede wereldoorlog. Jaren geleden is dit monument door onze school geadopteerd. Om die reden is
het een traditie, dat een aantal van de oudste leerlingen van de bovenbouw – onder meer door het leggen
van een bloemstuk – actief bij de herdenking betrokken is.
Parro
Bij ons op school maken wij regelmatig gebruik van Parro. Wij laten u foto’s en filmpjes zien van waar
wij op school mee bezig zijn. Daarnaast wordt Parro ook gebruikt voor het inplannen van gesprekken of
om privégesprekken te voeren tussen leerkracht en ouders. Om hier een eenduidige lijn te krijgen hebben
wij besloten om de app Parro op vaste tijden in te gaan zetten. Via Parro wordt het mogelijk om te
communiceren tot 17.30 uur tijdens werkdagen, in de weekenden wordt Parro niet gebruikt. Als u na half
6 of in het weekend een bericht stuurt, wordt dit bericht pas ontvangen op de eerst volgende werkdag
vanaf 8.30 uur. Heeft u een vraag aan een leerkracht of iemand anders van school dan kunt u altijd bellen
of mailen.
Onderzoek samenwerking SO/SBO groep C, D, E en J
Ouders van leerlingen uit groep C, D en E hebben vorig schooljaar een verzoek 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. Dit schooljaar wordt
opnieuw om toestemming gevraagd met de uitbreiding van groep J.
De Prinsenhof en het Hofpark doen mee aan een uitgebreid onderzoek over samenwerking in het SO en
SBO 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. In het tweede jaar wordt het onderzoek uitgebreid tot de middenbouw. Dit
betekent dat groep J hierin ook wordt meegenomen. In de bijlage staat een brief met de uitleg over het
onderzoek en een toestemmingsformulier. Wilt u, als u een kind in groep C, D, E of J heeft zitten, dit
formulier invullen ook als u niet mee wilt werken. Wij geven deze gegevens weer door aan de
projectleider.
Kanjertraining
In de klas bespreken we regelmatig met de kinderen hoe ze zich voelen. Om je gevoel onder woorden te
brengen valt niet altijd mee, niet voor kinderen maar ook niet voor volwassenen. Dan kan het helpen om
daar een andere manier voor te vinden. Zoals het geven van een cijfer aan een activiteit, die je hebt
gedaan, of een cijfer geven aan je hele dag. Dit soort gesprekjes zijn aan tafel tijdens het avondeten of bij
het naar bed brengen van uw kind een mooie manier om in gesprek te komen. Cijfers invullen is leuk,
maar het gaat vooral om de uitleg, die aan het cijfer gegeven wordt. Weten wat uw kind (of een ander)
bezig houdt, zorgt ervoor dat we elkaar gaan begrijpen. Daar gaat het natuurlijk om!
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Belangrijke data
Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.
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Studiedag, leerlingen zijn vrij
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Studiedag, leerlingen zijn vrij

Hartelijke groet,
Annelies Beltman en Esther Wesselink
directie
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