
 

 

Nieuwsbrief 13 januari 2023 
 
 
Beste ouders / verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de zevende nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
Een nieuw jaar!  
Allereerst wens ik u namens het team alle goeds en Gods zegen voor het nieuwe jaar. Fijn om de 
leerlingen afgelopen maandag weer te mogen ontvangen op school. We kijken uit naar een leerzaam en 
mooi tweede deel van het schooljaar. Er zijn afgelopen week maar liefst 7 nieuwe leerlingen gestart. Wij 
heten Sena, Lisa, Loïs, Jelle, Glenn, Milan en Lotte van harte welkom op De Prinsenhof! 
 
Toetsperiode 
In de groepen wordt gestart met het afnemen van de halfjaarlijkse cito-toetsen. De resultaten hiervan 
kunt u straks terugvinden in het portfolio. Voor veel leerlingen is dit een periode die spanning met zich 
mee brengt. Wij willen u er graag attent op maken dat deze spanningen veranderingen in het gedrag 
van uw zoon of dochter kunnen veroorzaken. Wij doen er op school alles aan om de eventuele 
spanningen zoveel mogelijk weg te nemen. 
 
 
Judo examens  
Op woensdag 18 januari vinden de judo examens plaats. U bent  
van harte welkom om naar het examen van uw zoon of dochter te 
komen kijken. De kosten voor het examen zijn 1 euro, de 
leerlingen mogen het geld inleveren bij de groepsleerkracht.  
 
 
 
 
Herdenking “ Het Apeldoornsche Bosch” 
Op maandag 23 januari vindt de jaarlijkse herdenking van  
“Het Apeldoornsche Bosch” plaats op de Prinsenhof. De herdenking 
begint om 13.30 uur met een bijeenkomst in onze school. Na de 
bijeenkomst vertrekken de gasten te voet naar het monument in het 
Prinsenpark. Dit monument is opgericht ter herinnering aan de 
slachtoffers van “Het Apeldoornsche Bosch” in de tweede wereldoorlog. 
Jaren geleden is dit monument door onze school geadopteerd. Om die 
reden is het een traditie, dat een aantal van de oudste leerlingen van de 
bovenbouw – onder meer door het voorlezen van een gedicht en het 
leggen van een bloemstuk – actief bij de herdenking betrokken is. Omdat 
we gemerkt hebben dat “Het Apeldoornsche Bosch”  
vrij onbekend is, delen we graag wat meer informatie met u.  
 

8.30-9.15  Groep J  

9.15-10.00  Groep E  

10.30-11.15  Groep L  

11.15-12.00  Groep O 

12.30-13.10  Groep K 

13.10-13.50  Groep P 



 

 

Het Apeldoornsche Bosch is een Joods-psychiatrische instelling die stond op 
het huidige terrein van woonzorgpark Groot Schuylenburg, onderdeel van ’s 
Heeren Loo Apeldoorn. In Het Apeldoornsche Bosch vormen bewoners en 
personeel een bijzondere, levendige gemeenschap. Het is een wereld op zich 
waar geleefd wordt volgens de Joodse traditie. Pedagoog Philip Fuldauer is 
onderdirecteur en verantwoordelijk voor Paedagogium Achisomog 
(Hebreeuws voor ‘mijn broeder tot steun’). Hier wonen zo’n 75 kinderen in 
kleine groepen die zo veel mogelijk lijken op een gezinsverband. De eerste 
tweeënhalf jaar van de oorlog gaan relatief onbezorgd voorbij aan de 
patiënten en het personeel.  
Maar dan wordt op 1 april 1942 het niet-Joodse personeel ontslagen. 
Donkere wolken pakken zich samen en op 19 januari 1943 gelast SS-
commandant Ferdinand aus der Fünten de evacuatie van het gehele 
complex. In de nacht van 21 op 22 januari 1943 ontruimt de Duitse bezetter 
Het Apeldoornsche Bosch. Ongeveer 1500 mensen, patiënten en personeel, 
worden op transport gesteld naar Auschwitz. Niemand keert terug.  
Meer informatie kunt u vinden via de website: Herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch - Home  
 
 
Portfolio  
Op De Prinsenhof krijgen de leerlingen al jaren een winterrapport en een zomerrapport. We hebben 
gemerkt dat het rapport met de welbekende bolletjes van onvoldoende naar goed onze kinderen weinig 
zegt. Daarnaast geeft dit vaak aanleiding tot vergelijken met anderen. Het ontwikkelteam 
Kindgesprekken heeft onderzocht of er ook andere mogelijkheden zijn om de ontwikkeling van een kind 
weer te geven. Samen zijn we uitgekomen op het portfolio. Bij de kleuters wordt hier al langer mee 
gewerkt. We willen het portfolio inzetten om zicht te krijgen op de ontwikkeling van kinderen, maar ook 
om ze actief te betrekken bij hun leerproces. Kort gezegd laat een portfolio zien wie een kind is, wat hij 
al kan en wat hij nog wil leren. Het mooie aan de portfolio’s is dat kinderen niet worden vergeleken met 
elkaar. Door het werken met een portfolio krijgt ieder kind de mogelijkheid een eigen leerproces door te 
maken, waarin het kind uitsluitend vergeleken wordt met zichzelf. Dat geeft zelfvertrouwen en draagt 
bij aan de motivatie om te leren. Succeservaringen hebben een positief effect op hun zelfvertrouwen en 
vergroot het gevoel van competentie. In februari krijgen de leerlingen dus geen rapport, maar een 
portfolio waar zij zelf ook aan meegewerkt hebben. In het portfolio komen ook de tussen- en 
eindevaluatie van het OPP. Deze worden dan ook met u besproken. We zijn benieuwd naar uw 
ervaringen! De gesprekken vinden plaats in de week van 6 t/m 10 februari. U kunt hiervoor op een later 
moment intekenen via Parro.  
 
 
Parro 
Onderaan deze nieuwsbrief vermelden wij altijd de belangrijke data uit de activiteitenplanning voor de 
komende periode. Wij zullen de actvititeitenplanning voor de rest van het schooljaar 2022-2023 in Parro 
zetten. Op deze manier kunt u nu al zien welke activiteiten er de rest van het schooljaar nog zijn.  We 
verwachten dat dit volgende week klaar is.  

https://www.apeldoornschebosch.nl/


 

 

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.  
 

Januari 2023 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 
 


