Nieuwsbrief 23 december 2021

Kerst
In de kerstnacht boven Bethlehem,
sprak een engel uit de hemel.
En hij maakte daar goed nieuws bekend:
God is hier, zijn naam is Jezus!
En opeens was daar een eng’lenmacht.
Een hemels leger prees de Schepper.
Ere zij God, hoog in de hemel.
Vrede hier op aarde.
Laat ons zingen door de eeuwen,
engelen en mensen samen.
Laat de vreugde van de engelen
ons vandaag opnieuw omgeven.
Laat de echo van hun lofgezang
blijven klinken in ons leven.
Dat het hemels lied van toen die nacht
overal nog is te horen!

Stichting Sela Music

De afgelopen weken hebben wij naar Kerst toegeleefd. In de groepen zijn de verhalen uit de
Bijbel over de geboorte van Jezus voorgelezen. Voor de zekerheid hadden wij al een online
kerstviering gemaakt met de kinderen. Alle groepen hebben een deel van deze viering
gemaakt; een gebed, een liedje, een stuk van het verhaal of een gedicht.
Hierbij ontvangt u de link naar de viering: https://www.youtube.com/watch?v=2igT8c7smR8
Namens team De Prinsenhof wensen wij jullie een prettige vakantie en gezegende feestdagen
toe!
Kerstengel Stichting Present
Ook dit jaar hebben wij weer meegedaan aan de actie
Kerstengel van Stichting Present Apeldoorn. Alle
leerlingen van de school hebben iets gemaakt voor de
bewoners van zorginstelling Casa Bonita. Daarnaast
hebben ze ook een kaart geschreven met daarop een
kerstwens voor de bewoners. Op vrijdag 17 december
zijn de kerstwerkjes en kaarten door de groepen E en K
naar Casa Bonita gebracht. Wegens Covid-19 mochten
we natuurlijk niet naar binnen. Maar wat hebben de
kinderen enthousiast staan zwaaien voor de ramen.
Een mooie manier om in deze periode een lichtpuntje te
zijn voor iemand die het nodig heeft.

Lerarentekort
Al diverse malen hebben we bij u aangegeven dat we op onze school te maken hebben met
een lerarentekort. Na de kerstvakantie is er in groep O nog een vacature voor 2 dagen en in
groep P nog een vacature van 3 dagen. Aan het begin van de week zou er nog een
sollicitatiegesprek plaatsvinden met een mogelijke kandidaat. De kandidaat heeft dit gesprek
afgezegd. Dit betekent helaas dat we het noodscenario in werking hebben gezet. We zullen na
de kerstvakantie een groep moeten verdelen over de andere klassen.
Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht, hebben we besloten dat we groep L met
ingang van dinsdag 11 januari verdelen over de groepen K, O en P.
We hopen natuurlijk van harte dat de vacature zo snel mogelijk ingevuld wordt en we dit
scenario dan terug kunnen draaien. De ouders van groep L, K, O en P zijn eerder deze week
al geïnformeerd over dit besluit en de gevolgen daarvan.
Covid-19
Het jaar ligt bijna achter ons. Zoals we het jaar begonnen, zijn we het ook geëindigd. Van
thuisonderwijs in januari naar een week extra kerstvakantie. Ondanks alles kijken we positief
terug naar het jaar dat achter ons ligt. Er zijn veel mooie dingen gebeurd. We zijn dankbaar
voor de waardevolle momenten met de kinderen. We hebben de kinderen zien groeien, zowel
sociaal-emotioneel als cognitief. We hopen van harte dat we de kinderen op maandag 10
januari weer op school mogen ontvangen. De afgelopen week hebben we als team
verschillende scenario’s besproken. Het kabinet maakt op 3 januari bekend welke
maatregelen vanaf 10 januari voor de scholen gelden. Wij zullen u dan uiterlijk 5 januari
verder informeren over de gevolgen voor onze school.
Personeel
Van de heer Wijtsma, bestuurder van Stichting CSO, ontvingen wij de volgende tekst voor
deze nieuwsbrief: Met ingang van maandag 7 februari 2022 gaat mevrouw Annelies Beltman,
directeur van De Prinsenhof, met zwangerschapsverlof. Zij heeft verlof t/m half juni 2022.
Mevrouw Esther Wesselink, adjunct-directeur van De Prinsenhof, neemt haar taken
gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof waar. Zij zal hierbij ondersteund worden
door het bestuur en collega-directeuren van Stichting CSO.
Communicatie via Parro
Op onze school gebruiken we al geruime tijd de ouder communicatieapp Parro.
Helaas hebben nog niet alle ouders zich hiervoor aangemeld. Tot op heden sturen wij brieven
en nieuwsbrieven vaak ook nog per mail. Met ingang van maandag 17 januari zullen wij
alleen nog communiceren via Parro. Mocht u zich nog niet aangemeld hebben via Parro, dan
willen we u dringend verzoeken om dit zo snel mogelijk te doen.
Hieronder vindt u nogmaals de algemene informatie van Parro. Parro werkt o.a. via
de mobiele telefoon of tablet. Het is een app die u kunt installeren. Parro kan ook
geopend worden via internet op een computer www.parro.nl . Parro wordt door de
leerkrachten gebruikt als informatiemiddel. De leerkrachten kunnen eenvoudig
enkele foto’s met u delen van bijvoorbeeld uitjes. Ook kunnen leerkrachten korte
mededelingen doen aan de hele groep. Ook het regelen van vervoer en het
inplannen van rapportgesprekken gaat via Parro. We willen u vragen u aan te
melden voor het gebruik van Parro. Downloaden kan via de Appstore of Google Play.

Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor een studiemiddag op woensdag 19 januari. De leerlingen van
de Prinsenhof zijn dan om 12.00 uur vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
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