Nieuwsbrief 29 maart 2021
Schoolnieuws
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de negende nieuwsbrief van het schooljaar 2020-2021.
De nieuwsbrief wordt ongeveer één keer per maand meegegeven.
COVID-19
We merken dat we ontzettend veel vragen krijgen over leerlingen met corona-gerelateerde klachten. Dit is
natuurlijk heel begrijpelijk. Ook zien we dat het aantal besmettingen in de gezinnen van de leerlingen
toeneemt. Een leerlingen mag niet naar school met verkoudheidsklachten. In de bijlage vindt u nogmaals
de beslisboom. Een handig hulpmiddel om te kijken of uw kind wel of niet naar school mag.
De afgelopen week kregen wij ook veel vragen over het testen van leerlingen. Wij willen benadrukken dat
testen niet verplicht is. Mocht u uw kind niet willen laten testen bij een verkoudheid, dan mag uw kind
weer naar school als hij of zij 24 uur volledig klachtenvrij is mits er geen van de gezinsleden koorts heeft.
Mocht u wel een test willen doen, dan kunt u uw kind gratis laten testen bij de GGD. U kunt hiervoor een
afspraak maken via het telefoonnummer 0800 -1202. Uit ervaring kunnen wij zeggen dat het handig is om
alvast een DigiD aan te vragen voor uw kind. Mocht uw kind dan getest worden, dan kunt u aangeven dat
uw kind een DigiD heeft en krijgt u via DigiD de uitslag. Dit gaat vaak sneller dan wanneer u gebeld
wordt door de GGD.
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
zorgcentrum Casa Bonita. Deze wensen worden door de
leerlingen van groep O op dinsdagmiddag 30 maart naar de
bewoners gebracht.
Woensdag tussen de middag wordt er voor de groepen een
paaslunch verzorgd door de ouderraad.
Voor deze dag hoeven de leerlingen alleen het drinken voor de ochtendpauze mee te nemen.
Wilt u uw kind ook een tas met bord, beker en bestek meegeven? Ze krijgen deze spullen dezelfde dag
weer vies mee naar huis.
Verkeersexamen
Het theoretisch verkeersexamen staat gepland op dinsdag 30 maart. Dit examen wordt gemaakt door de
schoolverlaters uit groep K en L en de groep 7 leerlingen uit de groepen O en P. U krijgt van de
groepsleerkracht informatie over het tijdstip van afname. In mei/juni staat een praktisch verkeersexamen
gepland, het is nu nog onzeker of deze doorgaat.
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Reminder 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.
De komende maanden zullen de politie en handhavers van de gemeente geregeld zichtbaar zijn om te
controleren en zo nodig te bekeuren.

Belangrijke data
Hieronder de activiteitenplanning voor de eerstvolgende periode.
Denkt u aan de studiedag op donderdag 1 april?
De leerlingen zijn deze dag vrij.
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30 maart

Verkeersexamen theorie

31 maart
1 april
2 april t/m 5 april

Paasviering en lunch op school
Studiedag, alle leerlingen zijn vrij
Pasen

9 april
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Nieuwsbrief
Route 8 voor schoolverlaters

19 april

Schoolfotograaf

23 april

Koningsspelen onder voorbehoud
ivm richtlijnen RIVM
Meivakantie

Zaterdag 24
april t/m
zondag 9 mei

Hartelijke groet,
Esther Wesselink en Annelies Beltman,
directie
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