
 

 

Nieuwsbrief 2 december 2022 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de vierde nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
 
De adventsperiode is aangebroken. Inmiddels brand de eerste adventskaars. 
Samen met de kinderen bereiden we ons vanaf volgende week voor op het 
kerstfeest: we vieren dan samen de geboorte van Jezus Christus. In de groepen 
worden de bijbelverhalen rondom de geboorte van Jezus verteld en ook de 
voorbereidingen voor de kerstviering zullen starten.  
 
 
Personeel  
Vandaag was de laatste werkdag van juf Fiona Heijink uit groep J. Zij gaat 
genieten van haat zwangerschaps- en bevallingsverlof. We zijn blij dat juf 
Veronique Slijkhuis de werkzaamheden van juf Fiona over gaat nemen.   
Ook kunnen we met u delen dat juf Lionne uit groep J in blijde verwachting is.  
Juf Lionne is halverwege mei uitgerekend.  
 
 
Uitje groep K Ouwehands Dierenpark  
Een paar weken geleden kwam oud leerling Quinten (inmiddels 21 jaar en 3e jaars student HBO 
Economie) met de vraag of hij een opdracht voor zijn studie bij ons op school mocht uitvoeren. De 
opdracht was om een gratis uitje te regelen voor een groep kinderen. Ontzettend leuk! Afgelopen 
woensdag was het zover! Groep K ging een dagje naar Ouwehands Dierenpark in Rhenen. Uiteraard ging 
‘meester’ Quinten ook mee. Groep K schreef samen een stukje voor ons.  
Met auto's gingen we woensdag een dagje naar Ouwehands dierenpark. Hier werden we ontvangen 
door vrijwilligers van het Onky Donky huis. In dit huis kunnen 
gezinnen terecht waarvan de kinderen het niet een hele dag 
vol kunnen houden in het park. Bij het ontvangst kregen we 
wat lekkers en een drankje. Na de ontvangst kregen we te 
horen dat we als VIP's naar de zeeleuwenshow mochten. Na 
dit goede nieuws begon onze rondleiding door het park. We 
hebben veel verschillende dieren gezien zoals: Gorillas, 
Flamingos, Beren, Wolven en zelfs de Reuze Panda. Rond de 
klok van elf uur begon onze VIP tour bij de zeeleeuwenshow. 
Tijdens de show kregen we informatie over de zeeleeuwen 
bijvoorbeeld dat ze wel 35 kilometer per uur kunnen 
zwemmen en 3 meter uit het water omhoog kunnen 
springen. Dit werd natuurlijk gedemonstreerd. Op de terugweg van de show zijn we nog even langs de 
olifanten, apen en pinquins gelopen. Terug in het Onky Donky huis hebben we van een heerlijke lunch 
genoten. Bij vertrek kregen de kinderen ook nog een goodiebag mee. Al met al echt een feestje! Super 
bedankt Quinten en wat ons betreft een dikke 10 voor je opdracht! 



 

 

Sinterklaas  
Vandaag was het dan zover. Het sinterklaasfeest op 
school. Alle kinderen stonden enthousiast te zingen op 
het plein toen er opeens een vuilniswagen stopte. 
Er stapte één piet uit. Hij was op zoek naar de andere 
piet, maar kon hem niet vinden. 
Uiteindelijk bleek deze piet de hele nacht op school 
geweest te zijn. Heel zachtjes brachten meester Marco 
en meester Timo het bed naar buiten met de nog 
slapende piet. Zingend hebben wij hem natuurlijk wel 
wakker gemaakt. Hij had heerlijk gespeeld met ons 

speelgoed, maar was toen in slaap gevallen én .. had zich dus verslapen.  
Gelukkig ging het de rest van de dag helemaal goed en kunnen we terugkijken op een geslaagd 
sinterklaasfeest. De leerlingen uit de bovenbouw hebben genoten van de ASK voorstelling Robin Hood in 
Orpheus. Eenmaal terug op school was het tijd voor de surprises! Alle surprises stonden in het midden 
van de klas. Paarden, honden, voetbalvelden, zwembaden, schilderijen, playstations en ga zo nog maar 
even door. Ze waren prachtig!  
 
 
Hond op school 
Sinds een aantal weken wandelt Chico op woensdag door onze school. Chico is de hond van juf Inge. Juf 
Inge is op woensdag als ondersteuner in de bovenbouw aanwezig. Chico verblijft dan in de 
ondersteuning of voor rustmomenten bij de administratie. We onderzoeken in de bovenbouw of een 
schoolhond mogelijk iets voor ons is. Door de aanwezigheid van een hond in school zijn kinderen 
emotioneel meer betrokken. De hond draagt eveneens bij 
aan een beter leerklimaat, meer leersucces en betere 
sociale vaardigheden. Voor kinderen is het makkelijk om 
vertrouwd contact te maken met een hond.  We zien na 
een paar keer al dat de kinderen gek zijn op Chico, maar 
ook dat Chico met heel veel plezier rondloopt op school. 
Van nature voelt hij aan welke kinderen zijn steun wel even 
kunnen gebruiken en hij gaat dan heerlijk bij ze liggen. 
Chico is een Border Collie van tien jaar. Tot zijn zesde jaar is 
hij heel actief geweest in verschillende sporten (vooral 
frisbee). Ook hebben juf Inge en hij veel demonstraties 
gegeven. Hierdoor is Chico gewend aan groepen, luistert hij 
heel goed en vindt hij bijna alles leuk om te doen. Welkom 
bij ons op school Chico! 
 
 
  



 

 

Kijken in de klas 
Vorige week donderdag mochten we velen van u ontvangen in de groepen. Wat vonden de kinderen het 
fijn dat hun ouders mee de klas in mochten. Sommigen vonden het ook wel een beetje spannend. Er 
werden spelletjes gedaan op het gebied van rekenen en lezen, er werd een les PBS gegeven, er was een 
quiz gemaakt en werd zelfs nog instructie gegeven. De kinderen hebben genoten! Daarna was er nog 
een presentatie in de grote zaal. Daar hebben we wat verteld over onze methode Jeelo en PBS. Bedankt 
voor de komst!  
 
Jeelo  
Het eerste project van Jeelo loopt inmiddels een aantal weken. Vanaf volgende week gaan de leerlingen 
uit de groepen K, L, O en P meubels pimpen. Mocht u thuis nog een klein meubeltje, lampenkap, 
schilderijtje hebben wat gepimpt mag worden, wilt u deze dan aan uw kind mee naar school geven?  
Vrijdag 9 december gaan de groepen E t/m P naar de Bouwmensen in Apeldoorn. Zij zullen daar zelf de 
handen uit de mouwen steken. De medewerkers van de Bouwmensen verzorgen een aantal workshops 
voor de kinderen. Wij hebben er zin in!  
 
Kerst 
Onze Kerstviering vindt plaats op donderdagavond 22 december. Omdat we niet met alle leerlingen en 
alle ouders in de zaal kunnen, worden de vieringen gesplitst.  
Van 18.30 tot 19.00 is er een kerstviering voor de groepen C, D, E en J in de zaal.  
Van 19.00 tot 19.45 is er voor alle groepen een Kerstmarkt buiten op het plein. Voor een klein prijsje 
worden er wat zelfgemaakte spulletjes verkocht. Denkt u aan wat klein geld? De opbrengst gaat naar 
een goed doel. De viering van de bovenbouw vindt plaats van 19.45 uur tot 20.15 uur in de grote zaal.  
 
 

Belangrijke data 

 
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
Graag uw aandacht voor de studiedag op dinsdag 31 januari.  
De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.  
In de schoolgids vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  
 

December  
9 december 
 

Groep E, J, K, L, O en P naar de 
Bouwmensen 

 

Donderdag  
 
 
 
 

22 december 
 
 
  
 

Kerstlunch Kerstviering CDEJ van 18.30-
19.00 
Kerstmarkt alle groepen van 19.00-19.45  
Kerstviering KLOP van 19.45-20.15 uur  
 

 
Vrijdag  
 

23 december  
 

Alle Leerlingen om 12.00 uur vrij  
 

 
Zaterdag  
 
 

24 december 
t/m 8 januari  
 

Kerstvakantie  
 
 



 

 

Januari 2023 Maandag 9 januari  
Start project 2 Jeelo:  
Zorgen voor jezelf en elkaar 

 Vrijdag  13 januari Nieuwsbrief 

 Woensdag  18 januari Judo examens 

 Maandag 23 januari Herdenking Apeldoornsche Bosch 

 Dinsdag  31 januari Studiedag: leerlingen zijn vrij 

 
 
Hartelijke groet,  
Esther Wesselink en Annelies Beltman,  
directie 
 


