
Nieuwsbrief 14 januari 2022 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 
Hierbij ontvangt u de vijfde nieuwsbrief van dit schooljaar. 

Nieuwe schooljaar 
Wij zijn weer gestart, gelukkig zijn de meeste leerlingen ook weer op school. Sommige leerlingen 
zitten nog thuis in quarantaine, wij hopen dat zij en hun familie snel opknappen en weer naar school 
en werk kunnen. 
In het nieuwe jaar zijn er 9 nieuwe leerlingen bij ons op school gestart: drie leerlingen in groep C, 
twee leerlingen in groep E, twee leerlingen in groep J, één leerling in groep K en een leerling in groep 
O. Leerlingen en ouders van harte welkom bij ons op school en wij wensen jullie een fijne tijd toe. 

Goede voornemens 
Voor de Kerstvakantie is tijdens de persconferentie aangegeven dat de leerlingen van groep 6 t/m 8 
binnen een mondkapje moeten dragen. Dit geldt bij ons op school dus voor de leerlingen van groep 
K, O en P. Wilt u uw kind een mondkapje meegeven naar school en er eventueel eentje extra in de 
tas stoppen?  Alvast hartelijk dank. 
Ook krijgen de leerlingen op woensdag, donderdag en vrijdag nog schoolfruit. Wij stimuleren gezond 
eten en drinken, we drinken water in de kleine pauze. De groepsleerkrachten hebben afspraken 
gemaakt over het eten en drinken op de maandag en dinsdag in de groep. 

Covid-19 
Helaas hebben wij deze week gemerkt dat ook bij ons op school de besmettingen oplopen. Bij 
leerlingen of gezinsleden maar ook bij stagiaires en collega's. Twee leerkrachten zijn op dit moment 
thuis en hebben Corona. Wij hopen dat het bij iedereen bij milde klachten blijft en iedereen weer 
gezond uit de quarantaine komt. Blijf alert op klachten gerelateerd aan Covid-19. Heeft u vragen 
rondom de maatregelen of hoe te handelen, dan mag u natuurlijk altijd contact met ons opnemen.  
Vanavond is er weer een persconferentie, daarna worden de protocollen weer aangepast. Wij 
volgen de protocollen van het basisonderwijs en speciaal (basis) onderwijs. 
Wij wensen iedereen die thuis zit veel sterkte toe en van harte beterschap.  

Verdeling groep  
Al diverse malen heeft u kunnen lezen dat wij op onze school te maken hebben met een 
lerarentekort. Er staat op dit moment nog een vacature open waar we nog geen invulling voor 
hebben gevonden. We hebben hierdoor moeten beslissen om een groep te verdelen over drie 
andere groepen. Na diverse mogelijkheden te hebben onderzocht is besloten om groep L met ingang 
van dinsdag 11 januari verdelen over de groepen K, O en P. Juf Marleen gaat op maandag, dinsdag 
en woensdag lesgeven in groep P en op donderdag en vrijdag zal zij lesgeven in groep O. Veel 
leerlingen blijven dus wel bij juf Marleen in de klas. Toch is het voor veel leerlingen in de bovenbouw 
wel weer even wennen, aan de nieuwe samenstelling, soms ook aan een nieuwe plek in de klas en 
aan een nieuwe leerkracht voor de groep. Er wordt, ook daarom, extra geïnvesteerd in 
groepsvorming en de Zilveren Weken om dit zo rustig mogelijk voor de leerlingen te laten verlopen. 
We hopen natuurlijk van harte dat de vacature zo snel mogelijk ingevuld wordt en we dit scenario 
dan terug kunnen draaien. 

Verlof Annelies Beltman 
In de vorige nieuwsbrief is ook al vermeld dat Annelies Beltman, directeur van onze school, met 
zwangerschapsverlof gaat op vrijdag 4 februari. Zij hoopt half juni weer haar taken op te pakken. Tot 



die tijd zal Esther Wesselink (adjunct-directeur) haar taken waarnemen. Annelies wij wensen jou en 
je gezin een hele fijne tijd toe. 

Rapporten en schoolverlatersgesprekken 
Binnenkort ontvangt u van de groepsleerkrachten een uitnodiging om in te tekenen voor een 
rapportgesprek of een schoolverlatersgesprek. Deze vinden plaats in de week van 7 tot 11 februari. 
Op 7 februari krijgen de leerlingen hun rapport mee naar huis.  
De rapportgesprekken duren ongeveer 15 minuten en vinden online plaats.  
De schoolverlatersgesprekken voor de leerlingen uit groep L en P willen wij daarentegen (met de 
nodige voorzorgsmaatregelen) wel zoveel mogelijk fysiek op school laten plaatsvinden.  Als u het 
gesprek liever online voert, kunt u dit aangeven bij de mentorleerkracht.  
Heeft u nog een rapport thuisliggen, wilt u deze dan meegeven naar school. 

Judo examen verplaatst naar woensdag 2 februari 
In de vorige nieuwsbrief stonden de examens gepland op 18 en 19 
januari. Vanwege de extra lange kerstvakantie en omdat groep L 
verdeeld is, willen wij de kinderen de ruimte geven om te wennen 
in hun nieuwe groep en nog extra te oefenen voor het judo 
examen. Het examen wordt daarom verplaatst naar woensdag 2 
februari. Alle leerlingen van groep E tot en met P doen mee aan 
het examen. Helaas is het nog niet mogelijk om ouders bij het 
examen aanwezig te laten zijn. Via Parro ontvangt u waarschijnlijk 
wel foto's hiervan. De kosten voor het examen is 1 euro, de 
leerlingen mogen het geld inleveren bij de groepsleerkracht. Heel veel succes en plezier jongens en 
meisjes! 

Apeldoornsche Bosch 
Op 21 januari is er jaarlijks de herdenking van ‘Het Apeldoornsche Bosch’ op de Prinsenhof.  
Groep P krijgt hier les over en werkt hier altijd aan mee: er zijn lessen over gegeven onder andere 
met een leskoffer van CODA en het boek Hanna's reis. Ook is er een gastles gegeven en zijn de 
leerlingen naar het herinneringscentrum geweest. Daarna hebben de leerlingen gedichtjes gemaakt. 
Dit jaar organiseert het comité wegens de omstandigheden een herdenking zonder genodigden. Een 
aantal van de gedichtjes van leerlingen zal tijdens deze herdenking worden voorgelezen.  

                                   
Herdenking 
Apeldoornsche Bosch 
Joden zijn weggevoerd 
met de trein weggebracht 
Concentratiekamp 
 
Albert-Jan 
 

 
Oorlog 
Mensen vermoord 
Het is ontruimd 
21 januari 1943 ’s nachts 
Drama 
 
Delano  

 
Drama 
Apeldoornsche Bosch 
Joden worden gedood 
de huizen worden leeggetrokken 
Spijt 
 
Koen  
 

 

 

 
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.  

Januari Woensdag  19 januari Studiemiddag, leerlingen zijn vrij vanaf 
12.00 uur 

Februari Woensdag 2 februari Judo examens 

 Vrijdag 4 februari Nieuwsbrief 

 Maandag  7 februari Rapport mee naar huis 

 Maandag 
t/m vrijdag 

7 – 11 
februari 

Rapportgesprekken en 
schoolverlatersgesprekken 

 Dinsdag 15 februari Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 Vrijdag t/m 
zondag 

26 februari 
t/m 6 maart 

Voorjaarsvakantie 

 

Hartelijke groet,  

Esther Wesselink en Annelies Beltman,  
directie 

 


