Nieuwsbrief 3 september 2021
Schoolnieuws

Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022.
Het is fijn om de kinderen weer te zien en te horen hoe hun vakantie was. Ze weer te zien
spelen op het plein, of ze vertellen enthousiast dat ze de letter ‘i’ hebben geleerd, dat hun
nieuwe klas zo leuk is, dat ze de trap naar de bovenbouw op mogen, dat ze nieuwe
gymschoenen hebben, dat ze de juffen aardig vinden, dat ze nog een beetje rustig aan mogen
doen, dat ze op de chromebooks mogen werken, enz. Kortom, wij zijn weer gestart met een
nieuwe schooljaar!
Personeel
Vlak voor de zomervakantie is het gelukt om twee onderwijsassistenten te benoemen voor
onze school. Beide onderwijsassistenten zijn al bekend met onze school.
• Juf Damla Kalkankiran is deze week gestart. Zij heeft vorig schooljaar stage gelopen
in groep L. Juf Damla is aanwezig op woensdag, donderdag en vrijdag en zal
ondersteunen bij de groepen O en P.
• Over een aantal weken start juf Fiona Heijink als onderwijsassistent bij de groepen E
en J. Juf Fiona heeft een aantal jaren geleden al een tijdje op onze school gewerkt.
Ook juf Fiona is 3 dagen per week op school aanwezig.
Wij heten juf Damla en juf Fiona van harte welkom op De Prinsenhof!
• Twee weken voor de zomervakantie werd bekend dat onze orthopedagoog Julia van
Miltenburg met ingang van 1 september een andere baan heeft. Zij gaat 2 dagen per
week aan de slag bij Intraverte. Wij danken juf Julia voor haar inzet en wensen haar
veel succes bij Intraverte.
Op dit moment staat de vacature voor een nieuwe gedragswetenschapper open. Meer
informatie vindt u op onze website: https://cso-deprinsenhof.nl/vacatures/

Algemene informatieavond woensdag 8 september online
Op woensdag 8 september om 19.30 uur staat de algemene informatieavond gepland.
Helaas kan deze avond niet op school plaatsvinden. Het is niet mogelijk om de 1,5 meter
afstand te waarborgen in de lokalen. We hebben gezocht naar een alternatief. De
groepsleerkrachten verzorgen de informatieavond online via een bijeenkomst in Teams.
U ontvangt hiervoor een uitnodiging van de groepsleerkrachten.
Regels en routines Graag brengen wij u op de hoogte van een aantal regels en
afspraken voor de leerlingen van De Prinsenhof. Het kan zijn dat de regels
tussen de onderbouw en bovenbouw soms verschillen. Daarom communiceren
we in deze nieuwsbrief de regels die voor alle leerlingen van toepassing zijn.

Schoolaanvang:
• Om 08.15 uur gaat een eerste bel. De leerlingen die dan al op school zijn, gaan alvast
naar binnen.
• De lessen starten om 8.30 uur en de school gaat om 14.00 uur uit.
Eet- en drinkafspraken:
• Om gezond gedrag te bevorderen willen wij graag dat de leerlingen gezond eten en
drinken mee naar school nemen. In de kleine pauze willen wij graag dat de leerlingen
fruit eten. In de grote pauze willen wij graag dat de leerlingen brood eten. We gaan
ervanuit dat wat u meegeeft ook opgegeten wordt. Het is niet de bedoeling dat
leerlingen luxe koeken (koeken met bijvoorbeeld veel chocolade), luxe broodjes,
snoep, chips en priklimonade mee naar school nemen. Wij stimuleren
het drinken van water en zullen binnenkort ook deelnemen aan een
project van de Gemeente Apeldoorn dat water drinken stimuleert.
Bewegingsonderwijs
• De leerlingen hebben 2 keer per week bewegingsonderwijs. De
leerlingen uit de groepen E, J, K, L, O en P hebben 1x per week gymnastiek en 1x per
week judo. De leerlingen uit de groepen C en D hebben 2x per week gymnastiek.
Daarnaast hebben de leerlingen iedere week op het plein een instructiemoment van 20
minuten voor BeweegWijs.
• Voor de gymlessen hebben de leerlingen gymkleding en gymschoenen nodig. Als ze
dit niet bij zich hebben, dan is er reservekleding op school aanwezig.
• Voor de judo hebben de leerlingen een judopak nodig.
• Na de gym- of judoles gaan de kinderen zich opfrissen. Dit kunnen ze doen door zich
te wassen met een washand. Wilt u hiervoor een washand en handdoek meegeven?
Gouden weken
De eerste weken van het schooljaar zijn weken waarin we moeten wennen aan elkaar, elkaar
beter leren kennen. Wij vinden die eerste weken heel belangrijk. Hoe sneller je je prettig en
thuis voelt in je nieuwe groep hoe beter. We willen ook graag dat u, als ouders, zich snel
thuis en vertrouwd voelt in het nieuwe schooljaar.
Een groep heeft een aantal weken nodig om zich te vormen. Wij, de leerkrachten, hebben
daarin een actieve rol. Wij noemen de eerste 4 weken De Gouden Weken. In de Gouden
Weken zetten we hoog in door allerlei activiteiten te ondernemen met als doel: een fijne sfeer
in de groep, een heel jaar lang.
Wat doen wij in die Gouden Weken:
• We bespreken de schoolleefregels die, zoals het woord al zegt, voor de hele school
gelden.
• We maken positieve groepsafspraken met elkaar. Als je samen met je klas de
afspraken maakt voel je je samen verantwoordelijk. Respect voor elkaar vinden we
heel belangrijk. Als er problemen zijn leren we dat we die samen kunnen oplossen.
Hier werken we aan door de Kanjertraining.
• We wennen aan het nieuwe rooster/ de indeling van de dag.
• We doen elke dag groepsvormende activiteiten, zoals energizers. Dat zijn activiteiten
met een speels karakter, waarbij energie wordt losgemaakt in de groep. Je leert elkaar
beter kennen, beter begrijpen.

•
•

Ook doen we bijna elke dag een activiteit waarbij je moet samenwerken. Elkaar helpen
of samen iets maken, is belangrijk voor je ontwikkeling.
En… we geven zelf het goede voorbeeld.

Betrokkenheid van ouders
Natuurlijk willen we ook u betrekken bij De Gouden Weken! Om toch te zorgen voor een
eerste contact met de leerkracht worden alle ouders/verzorgers uitgenodigd om een kwartier
met de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om door te geven over uw zoon of
dochter. In schoolweek 3, 4 en 5 vinden deze gesprekken op school plaats (na schooltijd). Via
Parro kunt u intekenen voor een gesprek.
Contact ouders-school
• We stellen contact met u zeer op prijs. Wanneer u de leerkracht van uw kind wilt
spreken, kunt u bellen tussen 14.15 uur en 16.00 uur. Bij dringende zaken kunt u
natuurlijk altijd de administratie bellen. De leerkracht belt u dan zo spoedig mogelijk
terug.
• Als er op school iets is gebeurd, wat voor u van belang is om te weten, dan nemen wij
natuurlijk contact met u op. Heeft u voor schooltijd iets door te geven aan de
leerkracht van uw kind, dan kan dat telefonisch vanaf 08.00 uur tot 08.10 uur of per
briefje.
• Het is ook mogelijk om per mail met de eigen leerkracht te communiceren. Voor elke
groep is een eigen mailadres aangemaakt (b.v. groepO@cso-deprinsenhof.nl).
E-mail die u naar de groepsleerkracht stuurt wordt voor 08.15 uur gelezen en na 14.15
uur beantwoord. Overige regels m.b.t. mailcontact vindt u in de schoolgids.
• Indien een kind 2 woonadressen heeft, is het voor ons handig om te weten welke ouder
het aanspreekpunt (“hoofdopvoeder”) is. Met die ouder wordt ingeval van
bijzonderheden contact opgenomen, daar worden de uitnodigingen voor ouderavonden
e.d. heen gestuurd, etc. Het overbrengen van die informatie naar de andere ouder is de
verantwoordelijkheid van de eerst aanspreekbare ouder/opvoeder.
Parro toestemming
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: tijdens activiteiten,
schoolreisjes en lessen. Ook uw zoon/dochter kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Vanuit de
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. 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. Meldt u aan voor Parro.
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. Op de website van Parro vindt u meer informatie. Hierbij de link:
https://support.parro.com/hc/nl/articles/360005441071-arro-in-actie-Privacy-voorkeuren-registeren

MR en OR

Veel ouders zijn betrokken bij ons op school. Dit kan door de gesprekken met leerkrachten,
meehelpen met activiteiten, meegaan op schoolreisje of advies geven over het beleid van
school. Wij vinden het waardevol als u met ons meedenkt en helpt in een goede leeromgeving
voor uw zoon/dochter.
De vader van Stijn en de moeder van Joshua zijn vertegenwoordigd als ouders in de MR. Zij
vergaderen ongeveer 5 keer per jaar samen met een deel van het team en de directie. Tijdens
deze vergaderingen wordt er gesproken over het beleid: de jaarplanning, financiën, e.d.
Ouders hebben hierin advies- of instemmingsrecht.De moeder van Koen, de moeder van
Youri en de moeder van Jayden zitten in de OR. Zij helpen met het organiseren en uitvoeren
van activiteiten als sinterklaas, Kerst, Pasen en de gezinsactiviteit. Zij vergaderen ook
ongeveer 5 keer per jaar en zijn daarnaast tijdens de activiteiten in school om te coördineren.
Zowel de MR als de OR willen wel versterkt worden door betrokken, enthousiaste ouders.
Want met meer ouders vertegenwoordig je een bredere doelgroep en samen kun je meer
organiseren. Voor informatie, een keer meekijken of opgave kan je bellen of mailen met
Esther Wesselink, adjunct-directeur: e.wesselink@cso-deprinsenhof.nl.
U mag natuurlijk ook een ouder uit een commissie aanspreken. Wij horen graag van u!
Kunstproject
Vorig jaar hebben wij tijdens de Gouden Weken met
de hele school meegedaan aan een kunstproject. De
schilderijen hiervan hangen bij de ingang bij plein 4 in
de school. Ze zijn prachtig!
Ook dit jaar doen wij weer mee met dit project.
Nu maken wij kunst naar voorbeelden van Wassily
Kadinsdy, Andy Warhol, Joan Miro en Pablo Picasso.

Kanjertraining
Een nieuw schooljaar!
Een nieuw schooljaar begint elk jaar met elkaar leren kennen,
regels opfrissen en met het maken van afspraken in elke groep.
De poster hiernaast helpt daarbij. De meeste kinderen op school
willen te vertrouwen zijn! Daarmee kiezen ze voor de groene
kant van de poster: ik heb het fijn, de kinderen in de klas
vinden mijn gedrag prettig, de juf ook en mijn ouders vinden
het fijn als ik mijn best daarvoor doe.
Het gaat ook wel eens mis.
Je zou kunnen zeggen dat je je op dat moment als een niet zo'n
prettig motortje gedraagt. Sommige ‘vriend(en)’ lachen
daarom, hoewel dat niet handig is geven ze het motortje
daarmee 'benzine’. De klas vindt het niet fijn wanneer iemand
zo doet. De juf ook niet! Ook ouders willen graag dat hun
kinderen zich goed gedragen.
En toch overkomt het ons allemaal wel eens. Je hebt dan iets
goed te maken! Natuurlijk is het belangrijk om daarna weer te
kiezen voor de groene kant van de poster, voor prettig gedrag
voor jezelf en anderen!

Belangrijke data

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 20 september en vrijdag 15 oktober.
De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dagen vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
September

Oktober

Woensdag

8 september

19.30 uur Algemene
informatieavond online

Maandag

20 september

Studiedag, alle leerlingen vrij

Maandag

27 september

Schoolreisje en uitdag

Vrijdag

1 oktober

Nieuwsbrief

Woensdag

6 oktober

Opening Kinderboekenweek

Donderdag

14 oktober

Afsluiting Kinderboekenweek

Vrijdag

15 oktober

Studiedag, alle leerlingen vrij

Maandag t/m
vrijdag

18 t/m 22
oktober

Herfstvakantie

Hartelijke groet,
Esther Wesselink en Annelies Beltman,
directie

