Nieuwsbrief 2 september 2022
Beste ouders / verzorgers,
Hierbij ontvangt u de tweede nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.
Covid-19
Helaas zijn de eerste besmettingen op school al weer gemeld. Mocht er een besmetting in een
klas zijn, dan informeren wij u via Parro. Leerlingen hoeven niet meer in quarantaine, tenzij ze
zelf Covid hebben. Wel is het advies om te testen bij klachten. Mocht u geen zelftesten meer
thuis hebben, dan kunt u ons altijd even bellen of mailen dan geven wij uw zoon en/of dochter
een aantal testen mee. In de bijlage voor de zekerheid nog de meest recente beslisboom. Van
het ministerie van OCW hebben we een leidraad ontvangen waarin vier verschillende scenario’s
en bijbehorende maatregelen voor primair onderwijs beschreven staan. Bij elk scenario wordt
een maatregelenpakket beschreven. Hiermee willen ze voorspelbaarheid creëren voor alle
betrokkenen in het onderwijs, zoals leerlingen, onderwijsgevend en onderwijsondersteunend
personeel en ouders/verzorgers. Momenteel werken wij deze leidraad uit met concrete
maatregelen voor onze school. Dit wordt ook besproken met het team en de MR. Het is fijn om
te lezen dat het ministerie een schoolsluiting te allen tijden wil voorkomen.
Verkeer rondom school
Gezien de grote verkeersdrukte bij het brengen en ophalen van de leerlingen delen we graag
nog even alle verkeersregels. Als iedereen zich aan deze regels houdt voorkomen we
gevaarlijke situaties.
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. 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.
Algemene informatieavond woensdag 7 september
Op woensdag 7 september om 19.30 uur staat de algemene informatieavond gepland.
Ouders met kinderen in groep C, groep 3, groep 7 en 8 zijn uitgenodigd op school voor een
informatie bijeenkomst. De ouders met kinderen uit groep 4, 5 en 6 ontvangen de informatie
over het schooljaar online.
Aansluitend is er voor de ouders met kinderen in groep 7
en 8 een uitleg over het Voortgezet Onderwijs, dit is op
school. Hier zal het schoolverlaters tijdpad worden uitgelegd:
wat de stappen zijn en welke scholen aansluiten bij de
mogelijkheden van uw kind. Annemarijn
(gedragswetenschapper en orthopedagoog) en Martine (intern
begeleider bovenbouw) zullen deze avond verzorgen en de
leerkrachten zijn hier ook bij aanwezig. Daarnaast is er
voldoende tijd om vragen te stellen.
Schoolfruit
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. Ter bevordering
van het eten van fruit doet onze school ook dit jaar weer mee aan
het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma. Elke maandag wordt er
fruit geleverd. Op dinsdag, woensdag en donderdag krijgen de
leerlingen dit tijdens de kleine pauze aangeboden. Volgende week
krijgen de leerlingen kiwi, appel en peer. Wij maken gebruik van
schoolfruit tot februari 2023. Op maandag en vrijdag graag uw kind wel fruit meegeven voor de
kleine pauze. Als er in de groep een koekdag is afgesproken en deze moet worden verplaatst
dan hoort u dit van de groepsleerkracht.
MR en OR
Wij hebben helaas nog geen reacties ontvangen na onze oproep voor nieuwe ouders voor in de
MR of OR. Vooral in de Medezeggenschapsraad is er dringend behoefte aan een ouder de mee
wil denken over het beleid van de school. Omdat dit een verplicht orgaan is in school is het
noodzakelijk dat hierin in ieder geval 2 ouders in participeren. De MR vergadert ongeveer 5
keer per jaar en bespreekt onder andere het vakantierooster, de financiën, het
werkverdelingsbeleid en de visie van school. Wilt u meer informatie dan mag u altijd contact
opnemen met juf Inge: i.nicolay@cso-deprinsenhof.nl
Ook voor de Ouderraad zoeken wij nog ouders. De ouders die er nu inzitten hebben ervaring
met de activiteiten die georganiseerd worden door de OR, zoals Sinterklaas, Kerst, Pasen.
Denkt u, alle keren meehelpen is teveel maar ik wil zeker wel een keer bijspringen dat kan
natuurlijk ook. Helpende handen tijdens een activiteit zijn ook erg belangrijk. Wilt u incidenteel
helpen of in de OR meedenken dan mag u contact opnemen met Esther van den Heuvel:
e.vandenheuvel@cso-deprinsenhof.nl Als u eerst wat meer informatie hierover wil kan dat
natuurlijk ook.

Belangrijke data
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:
Graag uw aandacht voor de studiedag op donderdag 15 september en maandag 31
oktober. De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dagen vrij.
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.
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Hartelijke groet,
Annelies Beltman en Esther Wesselink,
directie
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