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Beste ouders / verzorgers, 

 

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

De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.  

 

COVID-19  

Sinds de start van COVID-19 in maart 2020 hebben wij gelukkig weinig te maken gehad met besmette 

leerlingen en collega’s. De afgelopen weken krijgen wij echter steeds meer berichten dat gezinsleden van 

leerlingen of leerlingen zelf besmet zijn met COVID-19. Wij wensen hen veel beterschap!  

In sommige gevallen mogen leerlingen niet naar school. In de bijlage vindt u nogmaals de beslisboom om 

te bekijken of een leerling wel of niet naar school mag. Bij twijfel willen wij u vragen om even contact 

met ons op te nemen.  

Momenteel zijn er ook twee collega’s besmet met COVID-19. Deze besmettingen houden geen verband 

met elkaar. De afwezigheid van collega’s heeft natuurlijk onmiddellijk invloed op het onderwijs aan de 

groepen. Wij merken dat het ontzettend moeilijk is om vervanging te vinden. Daarbij mogen de leerlingen 

ook niet verdeeld worden over andere groepen. Wij kunnen hierdoor in sommige gevallen de continuïteit 

van het onderwijs niet waarborgen. Dit vinden wij ontzettend vervelend. Wij realiseren ons heel goed dat 

wanneer wij u e-mailen dat een groep niet naar school kan komen, dit veel impact heeft voor de 

leerlingen, voor u en uw gezin. Wij doen dit alleen als er echt geen alternatief is. Wij zullen de komende 

tijd waarschijnlijk een beroep doen op uw begrip en geduld. Laten we naar elkaar om blijven kijken, 

elkaar helpen en bidden voor de zieken en kwetsbaren in onze samenleving. Blijf gezond!  

 

 

Studiedag 9 maart en 1 april 

In de schoolgids en in de nieuwsbrieven vindt u de studiedagen van dit schooljaar.  

Op dinsdag 9 maart en donderdag 1 april staat een studiedag voor het hele team gepland. Dit betekent dat 

de leerlingen deze dag een lesvrije dag hebben. Wij hebben gekeken of het mogelijk was om de studiedag 

van 9 maart te verzetten, omdat de scholen net weer open zijn. Dit is niet gelukt. We hebben te maken 

met externe partijen en jaarplanningen waarin we niet kunnen schuiven. Vergaderingen en studiedagen 

vinden online plaats. 

 

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. Daarom 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 Mr van Hasseltlaan. Dit is de laan voor de school langs. Door de gemeente 

Apeldoorn zijn bij dit deel van de Meester van Hasseltlaan verkeersborden geplaatst waarop 

aangegeven staat dat stoppen hier aan beide zijden van de weg verboden is (uitgezonderd voor 

taxi’s). Vooral bij het uitgaan van de school is er veel verkeer rondom school. De verkeersregels 

worden niet altijd in acht genomen. Hierdoor onstaan onveilige situaties. In overleg met de 

gemeente en de politie wordt een plan opgesteld om de verkeersveiligheid te verbeteren.  

        Schoolnieuws 
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De komende maanden zullen de politie en handhavers van de gemeente geregeld zichtbaar zijn om te 

controleren en zo nodig 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.  

 

Paasviering en paaslunch 

Op woensdag 31 maart vieren we met alle leerlingen van de 

Prinsenhof het Paasfeest. Wij maken samen met de leerlingen 

een digitale viering. Het thema van de viering is dit jaar:  

‘Ik wens voor jou..’  

Daarnaast maken wij zonnige wensen voor de mensen in Casa 

Bonita. Tussen de middag wordt er in de groepen een paaslunch 

verzorgd door de ouderraad. Voor deze dag hoeven de leerlingen 

alleen het drinken voor de ochtendpauze mee te nemen.  

 

 

 

 

 

 

Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.  

Denkt u aan de studiedag op dinsdag 9 maart en donderdag 1 april?  

De leerlingen zijn deze dag vrij.  
 

 

Maart 2021 Vrijdag 5 maart Nieuwsbrief 

 

 Dinsdag 9 maart Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 

 Woensdag 31 maart Paasviering en lunch op school 

April 2021 Donderdag  1 april Studiedag, alle leerlingen zijn vrij 

 Vrijdag t/m 

maandag 

2 april t/m 5 april Pasen 

 Vrijdag 9 april Nieuwsbrief 

 

 

 

Hartelijke groet, 

 

Esther Wesselink en Annelies Beltman, 

directie 

        Belangrijke data  


