
 

 

Nieuwsbrief 7 oktober 2022 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
 
Week tegen pesten 
Afgelopen week was de week tegen pesten met als thema: Grapje, moet toch 
kunnen?! De kinderen hebben hier samen over gepraat, teksten over gelezen 
en een filmpje bekeken.  
Het doel is om het gesprek aan te gaan over grapjes; wanneer zijn ze leuk, wanneer gaat het te ver. 
Maar ook wat je kunt doen als je merkt dat een grapje niet meer leuk is, hoe geef je je grenzen aan? Op 
deze manier werken wij aan positief gedrag en een fijne sfeer in de klas. 
 
Kinderboekenweek 
De kinderboekenweek is begonnen. Vandaag luisterden de leerlingen naar een verteller die een verhaal 
vertelt uit een boek dat aansluit bij het thema gi-ga-groen. Het thema gaat over de natuur, die is overal 
om ons heen. Buiten is van alles te ontdekken en te doen en daar zijn heel veel boeken over geschreven. 
Boeken die helpen om een echte natuurheld te worden, boeken met dierenweetjes, boeken over 
spannende avonturen in de natuur en nog veel meer.  
De kinderboekenweek gaat over hoe leuk lezen is en wat je ervan kunt leren. Door te lezen leer je 
nieuwe woorden en leer je jezelf en andere mensen beter kennen. 
In de onderbouw wordt er een verteltas mee naar huis gegeven zodat kinderen over hun lievelingsboek 
mogen vertellen. De kinderen uit de bovenbouw lezen voor aan de kinderen in de onderbouw en in de 
bovenbouw zijn de voorrondes van de voorleeswedstrijd al geweest. Aanstaande vrijdag is de finale in 
de zaal! Wie wordt de voorleeskampioen van De Prinsenhof en neemt deel aan de wedstrijd in CODA? 
 
Dag van de leraar 
Woensdag 5 oktober is de dag van de leraar. Hier wordt inmiddels in 
88 landen bij stil gestaan. Op deze dag wordt de waardering van 
leerkrachten benadrukt en is er aandacht voor het onderwijs als 
belangrijke factor in de maatschappij.  Van de Ouderraad ontvingen 
alle personeelsleden en stagiaires een kleinigheidje. Heel erg leuk! 
Ook van het bestuur ontvingen we een presentje. Wat een 
verwennerij!  
 
MR en OR 
Maandagavond 26 september jongstleden stond er een MR vergadering gepland. Vanuit de 
oudergeleding zijn de moeder van Nick uit groep J en de moeder van Brent uit groep K aangesloten. Zij 
hebben meegepraat en advies gegeven over onder andere het sectorplan van Covid, het 
werkverdelingsbeleid en het schoolplan. Zij kijken de volgende vergadering nog een keer mee en we 
hopen dan natuurlijk dat zij zitting willen nemen in de MR.  
Ook de OR heeft de eerste vergadering gehad, afgelopen dinsdag 3 oktober. Esther van den Heuvel is 
hier vanuit het personeel aanwezig en de moeder van Esmée uit groep O en Kyran uit groep E was er 



 

 

vanuit de ouders ook bij. Samen met de moeder van Youri uit groep L en de moeder van Jayden uit 
groep K hebben zij gesproken over Sinterklaas en de Kerstviering. Als er nog meer ouders zijn die willen 
helpen, dit mag ook bij een incidentele viering, dan kunt u dit doorgeven aan Esther van den Heuvel of 
één van de ouders. Van harte welkom. 
 
Jeelo  
Met ingang van dinsdag 1 november gaan wij met de hele school aan de slag met 
Jeelo. Met Jeelo werken we van groep 1 t/m 8 aan maatschappelijk relevante 
projecten. Zes weken lang staat de hele school in het teken van een project.  
De projecten vormen de kapstok voor al het leren. Je kunt er wereldoriëntatie, 
kunstzinnige oriëntatie, burgerschap, verkeer, EHBO, techniek en digitale 
geletterdheid geïntegreerd mee aanbieden. Door samenhang in de leerstof aan te 
brengen, zien de kinderen de verbanden tussen wat ze op school leren en de wereld 
om hen heen. Dat is pas echt betekenisvol leren!  
Hierbij de link van een filmpje met meer uitleg voor ouders: 
https://www.youtube.com/watch?v=7TJH5t95W_I  
 
Het eerste project is “Maak je eigen product”. Dit project starten we op dinsdag 1 november met een 
gezamenlijke opening. Wat we gaan doen, dat houden we nog even geheim! We zijn voor dit project 
nog op zoek naar ouders die iets kunnen vertellen in de groep over het beroep loodgieter, metselaar of 
timmerman. Het zou natuurlijk helemaal gaaf zijn als we ook bij een bedrijf op bezoek zouden kunnen 
komen. Kunt u ons helpen? Dan horen wij het graag. Wilt u dan contact met school opnemen? Dit kan 
telefonisch of per mail via a.beltman@cso-deprinsenhof.nl 
 
Materialen verzamelen  
Voor de opening van het eerste Jeelo product zijn we nog op zoek naar de volgende materialen:  

• Wc rollen  

• Keukenrollen  

• Uitgespoelde drinkpakken (melk, dubbelfris etc.) mogen ook van plastic zijn.   
• Pet flessen, groot & klein.   

• PVC buizen of iets wat hierop lijkt.   

• Stukken tuinslang   

• Bananen dozen/ schoenen dozen/ lege kleine dozen  

• ijzerdraad  
Misschien kunnen de kinderen nu wel raden wat we daarmee gaan doen!  
 
 

Belangrijke data 

 
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
Graag uw aandacht voor de studiedag op maandag 31 oktober en woensdag 23 november. 
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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 Woensdag   12 oktober Sterk Techniek voor groep K,L,O,P 

 Vrijdag  14 oktober Afsluiting Kinderboekenweek 

 
Maandag t/m 
vrijdag 

24 t/m 28 
oktober  

Herfstvakantie  

 Maandag  31 oktober  Studiedag, alle leerlingen vrij 

November Dinsdag  1 november Start 1e project Jeelo “Maak je eigen product” 

 Vrijdag  4 november Nieuwsbrief 

 Woensdag 23 november Studiedag, alle leerlingen vrij 

 
 
Hartelijke groet,  
Annelies Beltman en Esther Wesselink,  
directie 
 


