
 

 

Nieuwsbrief 4 november 2022 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
Studiedag  
Afgelopen maandag hebben wij als team weer een studiedag gehad. De ochtend stond in het teken van 
Postive Behaviour Support (PBS). Onder leiding van iemand van PBS hebben we met elkaar gesproken 
over positieve gedragsbeïnvloeding in de klas. Ook hebben we de data uit ons leerlingvolgsysteem 
geanalyseerd en samen gekeken wanneer er ordeverstoringen of incidenten plaatsvinden en hoe we dat 
kunnen voorkomen. Tot slot hebben we met elkaar gekeken naar de sociale veiligheidslessen van PBS en 
bewezen effectieve interventies.  
’s Middags hebben we onder leiding van docenten van Gigant 3 workshops gevolgd op het gebied van 
kunst, dans en theater. Dit waren praktische workshops die direct toe te passen zijn bij de leerlingen.   
Kortom een inspirerende studiedag!  
 
Personeel  
Juf Fiona Heijink (ondersteuner bij de groepen E en J) verwacht halverwege januari haar tweede kindje. 
Haar zwangerschapsverlof gaat in op maandag 5 december. Wij zijn nog bezig met vervanging. Hierover 
informeren wij u op een later moment.  
 
Juf Monique, juf Marjan en juf Bianca zijn wegens langdurige ziekte nog steeds afwezig. Af en toe zijn zij 
op school. Ze kunnen helaas nog geen lesgevende taken oppakken.  
 
Kijken in de klas 
Op donderdagochtend 24 november organiseren wij weer een 
kijkmoment in de groepen. Wij nodigen u van harte uit om van 08.30 
uur tot 09.00 uur mee te kijken in de klas. Aansluitend zullen wij u 
onder het genot van een kopje koffie of thee in onze grote zaal iets 
vertellen over de onderwijsontwikkelingen waar wij mee bezig zijn.  
U kunt zich opgeven via Parro. Per leerlingen mogen er maximaal 2 
volwassenen mee. Wij hopen u te zien op donderdagochtend 24 
november!  
 
Logopedie 
Van Mirjanne Toorn ontvingen wij onderstaand bericht:  
“Na heel wat jaren met heel veel plezier gewerkt te hebben binnen CSO de Prinsenhof en het Hofpark, ga 
ik na de kerstvakantie starten met een nieuwe uitdaging. Mijn logopediepraktijk wordt vanaf 1 januari 
2023 voortgezet door Nicole Dekker. Zij is een ervaren en gedreven logopedist met o.a. ervaring in het 
SBO onderwijs en SO onderwijs. Ze kijkt er enorm naar uit om na de kerstvakantie te starten. Op een 
later moment zal zij zich nog aan u voorstellen en ze zal t.z.t. contact opnemen met ouders van leerlingen 
die nu logopedie krijgen voor de overdracht van de behandeling. Tot aan de kerstvakantie krijgen de 
kinderen nog gewoon logopedie van mij. Mochten er vragen over zijn, dan kunt u mij bereiken op mijn 
praktijknummer: 06-55400321.” 



 

 

 
Financiën    
Ook als school merken we dat de prijzen voor bijvoorbeeld gas, elektra en boodschappen gestegen zijn.  
We realiseren ons dat dit niet alleen op school zo is, maar dat dit ook voor u als ouders/verzorgers zo 
kan zijn. Wij proberen hier oog en oor voor te hebben. Mocht het nodig zijn, schroomt u dan niet om 
ons om hulp te vragen. Wij denken graag met u mee en soms zijn praktische oplossingen snel bedacht.  
 
Week van de Mediawijsheid  
Tijdens de Week van de Mediawijsheid (4 t/m 11 november) doen 
de leerlingen van groep 7 en 8 mee aan MediaMasters. Met deze 
serious game maken de kinderen spelenderwijs kennis met de 
kansen en gevaren van media. In de klas en thuis gaan zij aan de 
slag met verschillende opdrachten over onderwerpen, zoals: 
WhatsApp, privacy, cybercriminaliteit en nepnieuws. De klas die 
de meeste bits (punten) scoort, mag zich de ‘meest mediawijze 
klas van Nederland’ noemen én wint mooie prijzen. Wil je meer 
weten? Kijk dan op www.mediamasters.nl. 
MediaMasters is een onderdeel van de Week van de Mediawijsheid. Dit jaar heeft de campagne het 
thema 'Like en Cancel', en gaat het over het stimuleren van sociaal gedrag online. Door heel het land 
vinden in buurthuizen, bibliotheken en scholen verschillende activiteiten plaats. Kijk voor meer 
informatie en activiteiten op www.weekvandemediawijsheid.nl. 
 
Sinterklaas 
Op vrijdag 2 december vieren wij het Sinterklaasfeest bij ons op school. De oudercommissie en 
Sintcommissie bij ons op school zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Zodra het programma 
bekend is hoort u hier meer over.  
De bovenbouw gaat ’s morgens om 9.30 uur eerst nog naar een voorstelling van ASK over Robin Hood.  
Zij zullen ’s middags surprises uit gaan pakken. 
 
Vanuit de gemeente Apeldoorn kregen wij het volgende bericht: 
Aankomst Sinterklaas 
Over een paar weken is het al zover, dan vieren we met z’n allen dat Sinterklaas aankomt in het land.  
Op zaterdag 12 november toveren we het Oranjepark weer om tot Pepernotenpark.  
Van 10.00 tot 12.00 uur kunnen alle kinderen uit Apeldoorn en omgeving genieten van pietenpret, 
pepernoten, een heleboel activiteiten en natuurlijk Sinterklaas. 
Het Apeldoorns Sinterklaasjournaal 
Natuurlijk starten we dit jaar de voorpret ook met een aantal afleveringen van het Apeldoorns 
Sinterklaasjournaal. Op 28 oktober, 4 en 11 november verschijnen nieuwe afleveringen online. En op 12 
november is er een live-uitzending in het Pepernotenpark. 
Op de hoogte blijven 
Op de hoogte blijven van al het nieuws rondom het Pepernotenpark en het Apeldoorns 
Sinterklaasjournaal? Je leest het ’t eerste op www.sintinapeldoorn.nl.  
 
 
 



 

 

Belangrijke data 

 
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
Graag uw aandacht voor de studiedag op woensdag 23 november. De leerlingen van De Prinsenhof 
zijn op deze dag vrij.  
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  
 

November  Donderdag  10 november  Adit afname voor groep 8  

 Woensdag  23 november Studiedag, alle leerlingen vrij  

 Donderdag 24 november  
08.30-09.00 kijken in de groepen met 
aansluitend koffie/thee in de grote zaal 

December  
 

Vrijdag  
 

2 december  
 

Sinterklaasviering  
Nieuwsbrief 

 
Donderdag  
 

22 december  
 

Kerstlunch 
’s avonds Kerstviering  
 

 Vrijdag  23 december  Alle Leerlingen om 12.00 uur vrij  

 
Zaterdag  
 
 

24 december 
t/m 8 januari 
2023 

Kerstvakantie  
 
 

Januari 2023 vrijdag 13 januari  Nieuwsbrief  

 
 
 
 
Hartelijke groet,  
Annelies Beltman en Esther Wesselink,  
directie 
 


