Nieuwsbrief 1 oktober 2021
Schoolnieuws

Beste ouders/verzorgers,
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2021-2022.
Algemene informatieavond
Op woensdagavond 8 september heeft de algemene informatieavond online plaatsgevonden.
Helaas was de opkomst laag. Van de 97 leerlingen waren er ongeveer 30 ouders aanwezig.
Wij hebben diverse ouders gevraagd waarom zij wel of niet aanwezig waren. Deze input
nemen wij mee om samen met het team te bekijken hoe we de algemene informatie avond
volgend schooljaar invulling geven.
Terugblik schoolreisjes
Groep C en D:
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep C en D naar het maisdoolhof in Voorthuizen
geweest. Voordat we naar binnen gingen waren de kinderen zeer verrast door de kameel die
buiten staat. Maar eenmaal binnen was deze toch snel weer vergeten. De kinderen genoten
buiten van de skelters, tractors, de traptrein, de helikoptertjes, de mais(ballen)bak, de
trampolines, het zand en watergebeuren, het knuffelen met de konijnen en nog veel meer.
Tussen de middag hebben we frietjes gegeten. Daarna mochten ze nog even binnen in de
ballenbak spelen. Veel te snel was het weer tijd om terug te gaan naar school. We kijken terug
op een hele geslaagde dag waarop de kinderen enorm hebben genoten van het (samen)spelen!
Groep E en J:
De groepen E en J zijn naar Schateiland in Zeumeren geweest.

Sylvi & Angelo groep L:
Groep P en L gingen en escape room doen.in de escape room moesten wij opdrachten maken en een
woord maken. wij kregen steeds een video te zien. nadat wij het klaar hadden gingen in het park patat
eten. en mochten we spelen in het park. toen wij dat klaar hadden gingen wij verstoppertje spelen in de
hele school. We mochten niet langs de klapdeur, we mochten ook boven verstoppen. ik zat eerst achter
de kast. na de tweede ronde was het tijd om naar huis te gaan. Het was een leuke dag.

Feestelijke start Cultuur met Kwaliteit
Gisterochtend om 08.30 uur reed er een ouderwetse schoolbus vol met
‘bouwvakkers’ de taxibaan op. Deze ‘bouwvakkers’ waren team
Cultuurwijzer van Gigant, directeur Dirk de Bruin van Gigant en wethouder
Detlev Cziesso. Zij kwamen met ons vieren dat we een vierjarig traject met
elkaar aan gaan om cultuureducatie te versterken, een vaste plek te geven in
ons onderwijs en daarmee duurzaam te verbeteren. In een kort vraaggesprek
werd ons gevraagd waarom wij cultuureducatie van belang vinden. Wij
willen onze leerlingen graag laten profiteren van goed cultuuronderwijs
waarin ze plezier hebben en belangrijke vaardigheden leren. Om dit te
bereiken zullen we de komende vier jaar intensief samenwerken met Gigant.
Hiervoor ontvangen we ook een subsidiebedrag. We willen met elkaar een
doorgaande leerlijn cultuuronderwijs realiseren en de 21 e eeuwse vaardigheden
van de kinderen versterken. Leerlingen komen door de samenwerking
tijdens hun hele basisschooltijd in aanraking met muziek, dans, tekenen,
toneel en erfgoed. Hierdoor leren zij om hun creatieve vaardigheden te
gebruiken, om problemen op te lossen en antwoorden te vinden op
allerlei vraagstukken. Na het korte praatje werd het bordje “Wij zijn een
CMK school” opgehangen bij de voordeur en zo werd de samenwerking
bevestigd. Ondertussen speelden de kinderen onder begeleiding van
Gigant een leuk spel op het plein waarbij ze hun voorkeuren voor
muziek, theater, beeldend en dans kenbaar konden maken.

Schoolmaatschappelijk werk
Zou u graag eens willen sparren met iemand over de ontwikkeling van uw kind of maakt u
zich zorgen om uw kind. Maak dan gebruik van het inloop spreekuur, twee weten meer dan
één. Op woensdagochtend 6 oktober van 08.30 -09.30 uur zal Lyke Lagerwey opnieuw op
school zijn. U kunt rechtstreeks een afspraak met Lyke maken l.lagerwey@stimenz.nl of bij
de leerkracht aangeven dat u gebruik wilt maken van het inloopmoment. Het is ook mogelijk
om op een ander moment af te spreken als de woensdagmorgen voor u praktisch niet haalbaar
is.
Kinderboekenweek
Het thema van deze Kinderboekenweek is ‘Worden wat je wil’ Een super leuk thema waar we
in de groepen mee aan de slag gaan. Op woensdag 6 oktober komt het Vertelgenootschap
Apeldoorn op school om de kinderen een verhaal te vertellen passend bij het thema. Ook
hebben wij vernomen dat er diverse ouders op school over hun beroep komen vertellen. Heel
erg leuk! We kijken er naar uit! Op donderdag 14 oktober sluiten de we Kinderboekenweek
weer af.

Welkom stagiaires
Dit schooljaar hebben we in iedere groep een stagiaire. Dat is ontzettend fijn! We heten hen
ook via deze weg van harte welkom op De Prinsenhof. We hopen dat zij zich snel thuis
voelen op onze school en veel zullen leren!
Beeldende therapie op de Prinsenhof
Mijn naam is Dewi Verf, ik ben 21 jaar en zit in mijn derde jaar van de
studie beeldende vaktherapie op de Hogeschool Utrecht in Amersfoort.
Dit schooljaar loop ik stage als beeldend therapeut op De Prinsenhof.
Bij beeldende therapie (ook wel creatieve therapie of vaktherapie
genoemd), wordt gewerkt met creatief materiaal. Door met de leerlingen
individueel of in kleine groepjes te schilderen, tekenen, timmeren,
kleien en spelen, help ik kinderen om hun gevoelens vorm te geven en
deze op een veilige manier te uiten. In mijn vrijetijd vind ik het fijn om
wandelingen te maken, kunst te maken en te lezen.

Week tegen Pesten?
De week tegen pesten wordt dit jaar van 27 september t/m 1 oktober georganiseerd. Stichting
Kanjertraining heeft ook dit jaar een lessenserie gemaakt tegen pesten! Ook op school gaan
we daarmee aan de slag. Samen verder werken aan een veilige en fijne groep. Een groep
waarin een wij-gevoel centraal staat. Respect, accepteren dat iedereen anders is, elkaar
waarderen is belangrijk voor een veilig gevoel voor jezelf en voor anderen. Pesten kent
verschillende vormen. Lichamelijk pesten zoals een ander duwen, slaan, schoppen,
knijpen; verbaal pesten, zoals schelden of beledigen; pesten met spullen door het afpakken
van spullen of het stuk maken van spullen en digitaal pesten. Ook buitensluiten of
negeren zijn vormen van pesten. Buitensluiten vermindert het wij-gevoel: "Jij hoort niet ons".
Voor ieder mens is het belangrijk om erbij te horen. Er een
keer niet bij te horen, kan niet zoveel kwaad, maar wanneer
je er (bijna) nooit bij hoort is dat schadelijk voor je
zelfvertrouwen en je zelfbeeld. Het maakt hierbij niet uit
hoe jong of oud je bent.
Daarom is het thema van de week tegen pesten dit jaar:

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
ontstaan 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.
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.

Reminder Parro toestemming
Nog niet alle ouders hebben de privacy voorkeuren ingesteld via Paroo. Wilt u dit nog even
doen?
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!
Ondersteuningsplanraad Samenwerkingsverband Apeldoorn
Vanuit het samenwerkingsverband Apeldoorn ontvingen wij de volgende tekst voor de
nieuwsbrief:
Beste betrokkene bij het onderwijs in Apeldoorn,
In de bijlage van deze nieuwsbrief zit een oproep van de ondersteuningsplanraad (OPR) van
het Samenwerkingsverband in Apeldoorn. De OPR is een speciale medezeggenschapsraad
van het samenwerkingsverband waarin over passend onderwijs wordt vergaderd. Wij zijn op
zoek naar nieuwe leden voor de OPR en die zoeken we zowel in de doelgroep van de
onderwijsmedewerkers als bij de ouders van leerlingen van het primair onderwijs.

Afgelopen jaar hebben enkele van onze leden afscheid genomen waardoor een aantal plekken
zijn vrijgekomen. Dat alle leden die afscheid hebben genomen, dat hebben gedaan omdat hun
termijn vol was of omdat ze een andere functie kregen zegt wel iets over de inzet en energie
van onze OPR. Wij hopen op een aantal enthousiaste reacties!
Met vriendelijke groeten namens de OPR.
Arco van Emous
Arjen Rijkeboer
Belangrijke data

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op vrijdag 15 oktober en donderdag 25
november. De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dagen vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
Oktober

November

December

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

Vrijdag

5 november

Nieuwsbrief

Donderdag

25 november

Studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag

3 december

Sinterklaas, leerlingen om 12.00
uur vrij.

Hartelijke groet,
Esther Wesselink en Annelies Beltman,
directie

