
 

 

Nieuwsbrief 23 december 2022 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de zesde nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
Kerst 
Gisteren hebben we samen Kerst gevierd. Wat fijn om zoveel kinderen met hun 
familie ’s avonds te zien.  
Samen stilstaan bij de geboorte van Jezus, het Licht van de wereld.  
Wij wensen jullie hele fijne en gezegende feestdagen toe en een liefdevol en 
gezond 2023! Wij hopen iedereen weer te zien op maandag 9 januari 2023.  
 
 
Voedselbank   

Gisteravond tijdens de Kerstmarkt is er maar liefst 375 euro opgehaald voor de Voedselbank 

Apeldoorn! Wat een prachtig bedrag! Na de vakantie zullen we dit met een aantal kinderen naar de 
Voedselbank brengen.  
 
Leerlingen 
Na de vakantie starten er maar liefst 7 nieuwe leerlingen! Wij heten Sena, Lisa, Loïs, Jelle, Glenn, Milan 
en Lotte van harte welkom op De Prinsenhof. Zij starten in de groepen C, D, E, J en K.  
Helaas vertrekt er ook een leerling. Lieve Julius, we wensen je veel succes en plezier op je nieuwe 
school!  
 
Logopedie  
Afgelopen donderdag heeft juf Mirjanne Toorn na 17 jaar afscheid genomen als logopedist op onze 
school. Zij stopt met haar eigen praktijk en heeft deze overgedragen aan Nicole Dekker. Meer informatie 
over haar praktijk kunt u vinden op www.logopedienicoledekker.nl  
Hieronder stelt zij zich aan u voor.  
Beste ouders/verzorgers, 
Mijn naam is Nicole Dekker en ik stel me graag aan jullie voor. 
Ik ben 28 jaar en ik woon samen met mijn gezin in Apeldoorn. Ik werk nu 7 jaar 
met veel plezier als logopedist, waarbij ik binnen verschillende logopediepraktijken 
ervaring heb opgedaan. Ik heb ervaring met het behandelen van kinderen op 
regulier en speciaal (basis) onderwijs. Daarnaast heb ik ervaring met het 
behandelen van volwassenen. Per januari 2023 neem ik de praktijk van haar 
Mirjanne over. De praktijk zal verder gaan onder de naam: Logopedie Nicole 
Dekker. Collega logopedist Sigrid van Kempen-Coster start ook per januari als 
logopedist bij Logopedie Nicole Dekker. Zij gaat op maandag en dinsdag de 
logopedische behandelingen verzorgen. Zij stelt zich op een later moment aan 
jullie voor. Ik kijk uit naar een prettige samenwerking en tot volgend jaar. 
Hartelijke groet, 
Nicole Dekker  
 

http://www.logopedienicoledekker.nl/


 

 

Techno Discovery  
In oktober hebben we met een aantal groepen een bezoek gebracht aan TechnoDiscovery.  
Tijdens de sessies werd regelmatig gevraagd of kinderen ook buiten schooltijd bij TechnoDiscovery aan 
de slag konden. Daar gaan zij invulling aan geven tijdens de kerstvakantie. Kinderen zijn van harte 
welkom op vrijdag 30 december en vrijdag 6 januari.  Meer informatie vind je in de bijlage. 
 
 
Bereikbaarheid tijdens vakanties    
We hopen dat iedereen een prettige vakantie tegemoet gaat. Het kan voorkomen dat er tijdens een 
schoolvakantie iets ernstigs met een leerling of met een gezinslid gebeurt. Bij een ernstige situatie 
denken wij aan een plotseling overlijden of zeer ernstig ongeluk. Op zo’n moment, is het wenselijk dat 
de school wordt ingelicht. Ook tijdens de schoolvakanties. Voor deze uitzonderlijke situaties kunt u 
contact opnemen met Annelies Beltman (directeur). Zij is te bereiken op 06-13833267. U mag ook bellen 
met Esther Wesselink (adjunct-directeur). Zij is te bereiken op 06-83276784.    
Mocht er niet direct worden opgenomen, dan kunt u een voicemailbericht inspreken en wordt u zo snel 
mogelijk terug gebeld.  
 
 
Opening project 2 Jeelo: Zorgen voor jezelf en elkaar 
Na de kerstvakantie start project 2 van Jeelo. 
Gezond zijn en blijven is belangrijk. Hoe zorg je dat je je lichamelijk fit voelt? Dat je goed in je vel zit en 
blij bent met jezelf? En hoe zorg je dat jijzelf en anderen zich prettig voelen in de groep? 
Het doel van het project is dat kinderen leren over hun lichamelijke, psychische en sociale gezondheid. 
Ze leren ook dat je er wat aan moet doen als je je niet goed voelt: niet in een hoekje blijven zitten, maar 
in actie komen. De jongste groepen gaan aan de slag met lichaamsverzorging, hygiëne, verzorging van 
zintuigen, hun conditie en de invloed van hun leefstijl op hun lichaam. 
De middenbouw groepen leren over het verschil tussen eten en snoepen, over de schijf van vijf en de 
hoeveelheid voeding en drinken. De oudste groepen leren over infectieziektes, leefstijlziektes en zonder 
stress omgaan met elkaar. In alle groepen komt van opkomen voor jezelf tot opkomen voor anderen aan 
bod: kinderen leren nee zeggen en samen sociale problemen, zoals pesten, oplossen. 
 
Op dinsdagochtend 10 januari om 08.45 uur openen we buiten op het plein dit 2e project. De 
kinderen en juffen en meesters mogen deze dag in sportkleding naar school. We beginnen de dag 
namelijk met een sportieve activiteit. Ook u bent hiervoor van harte uitgenodigd!  
 
 

  



 

 

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 2022 
 
 

Zaterdag  
 
 

24 december 
t/m 8 januari  
 

Kerstvakantie  
 
 

Januari 2023 Dinsdag 10  januari  
08.45 uur 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 

Februari  Vrijdag  3 februari Nieuwsbrief  

 
Maandag t/m 
vrijdag 

6 t/m 10 
februari  

Rapportgesprekken 

 Zaterdag 
25 februari 
t/m 6 maart  

Voorjaarsvakantie 

    

 
 
Hartelijke groet,  
Esther Wesselink en Annelies Beltman,  
directie 
 


