
 

 

Nieuwsbrief 3 februari 2023 
 
 
Beste ouders/ verzorgers, 
 
Hierbij ontvangt u de achtste nieuwsbrief van het schooljaar 2022-2023.  
 
Studiedag 31 januari 
Afgelopen dinsdag hebben wij een studiedag gehad. 
Tijdens deze dag heeft het ontwikkelteam 
‘Kindgesprekken’ het portfolio laten zien: het nieuwe 
voorblad en de brief voor de ouders waarin uitgelegd is 
hoe het portfolio werkt in combinatie met het OPP. 
Daarna hebben wij, onder leiding van Michel vanuit 
Expertis, EDI scholing gehad. Het gaat om het geven van 
Expliciete Directe Instructie. Michel heeft bij ons in de 
lessen geobserveerd en dit hebben we geëvalueerd. 
Daarna hebben wij het gebruik van beurtstokjes 
besproken, het actief meedoen met een instructie en het 
geven van productieve feedback. We hebben ook 
geoefend met begeleide inoefening.  

’s Middags hebben we met Ron ten Broeke, 
van Beweegwijs, het gebruik van de pleinen 
besproken en de verschillende vormen van 
spel besproken en uitgeprobeerd. Dit om 
een gevarieerd aanbod te kunnen blijven 
bieden op de pleinen.  
 

 
Voedselbank 
Op vrijdagmiddag 3 februari zijn wij met een aantal leerlingen naar de Voedselbank geweest om een 
cheque aan te bieden van € 375. Dit is het bedrag dat is ingezameld tijdens de Kerstviering . Op 
maandagmiddag heeft juf Esther Wesselink met Rafi, Sena, Asaf, Jayden, Kyara en Ari gesproken over de 
Voedselbank en hoe we het bedrag aan gaan bieden. Latisha en Giorgio zijn op een ander moment op 
gesprek geweest. Samen hebben ze bedacht dat ze een cheque willen maken en er moet een mooie 
gekleurde bos bloemen bij. Op donderdagmiddag hebben de leerlingen samen de cheque gemaakt. Wij 
zijn vrijdag ontvangen door Jan. Hij heeft ons de voedselbank laten zien en wij hebben de cheque 
overhandigd. Ze waren er heel blij mee!  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Schoolmaatschappelijk werk  
Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe schoolmaatschappelijk werker aan onze school verbonden. Dit is 
Berna Velderman. In de bijlage stelt zij zichzelf aan u voor. Het eerste inloopspreekuur is op dinsdag 21 
februari van 13:00 tot 14:00 uur. 
 
Schoolfruit 
De leveringen van het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma lopen alweer bijna ten einde. Over twee 
weken ontvangen wij de laatste levering. Vanaf maandag 20 februari is er geen schoolfruit meer en 
kunnen de leerlingen weer eigen fruit mee naar school nemen. Wij vinden het fijn als u uw kind groente 
en/of fruit meegeeft. Met de groepsleerkracht is afgestemd of en wanneer er een koekdag is. 
 

 
 
 
Koningscollege 
Binnen onze stichting CSO Apeldoorn, waar ook wij onderdeel van zijn, wordt met ingang van 6 februari 
gestart met het Koningscollege. Zij zijn inmiddels gehuisvest in ons gebouw. Zij gebruiken 2 kantoren in 
de vleugel van de directie en onze administratie. Het Koningscollege begeleidt leerlingen uit het 
Voortgezet Onderwijs die vanwege hun internaliserende problematiek of een niet passend systeem 
vastlopen of thuis komen te zitten. Deze leerlingen kunnen binnen het Koningscollege Voortgezet 
Onderwijs volgen via een maatwerktraject. In nauwe samenwerking met ouders/verzorgers en 
hulpverlening wordt toegewerkt naar het opbouwen van onderwijstijd. 
 
De Klup 
Van één van de leerlingen bij ons op school ontvingen wij de Klupgids. De Klup in Apeldoorn biedt 
wekelijks meer dan 35 verschillende activiteiten aan. Je kunt er komen om vrienden te ontmoeten, je 
talenten te ontwikkelen of te behouden. Alle activiteiten mag je 3x gratis en vrijblijvend uitproberen. 
Denk bijvoorbeeld aan Breakdance, de GameKlup, de KrachtKlup, Vogels Spotten, of de DJ-
ProducersKlup. Elke activiteit wordt aangeboden aan een speciale doelgroep.  
Zo wordt Breakdance hier op school aangeboden op donderdagmiddag voor kinderen uit het S(B)O.  
 
De leerlingen uit de bovenbouw krijgen op dit moment 3 lessen aangeboden vanuit Special Heroes 
gegeven door Patrick van Gurp. Wil je hier meer over weten of een gids inzien, laat het dan even aan de 
leerkracht weten. 



 

 

Belangrijke data 

 
Hierna de activiteitenplanning voor de eerstkomende periode:   
Graag uw aandacht voor de studiedagen op maandag 6 maart en donderdag 6 april.  
De leerlingen van De Prinsenhof zijn op deze dag vrij.  
In de schoolgids en op Parro vindt u een overzicht van alle vrije dagen.  
 

Februari  Vrijdag  3 februari Nieuwsbrief  

 
Maandag t/m 
vrijdag 

6 t/m 10 
februari  

Portfoliogesprekken en OPP 
tussenevaluatie 

 
Dinsdag  
 

21 februari 
 

13.00-14.00 uur inloopspreekuur 
schoolmaatschappelijk werk 

 
Zaterdag 
 

25 februari 
t/m 5 maart  

Voorjaarsvakantie 
 

Maart Maandag  6 maart Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 Dinsdag  7 maart Start project Jeelo: zorgen voor dieren 

 Vrijdag 10 maart Nieuwsbrief 

 
Maandag 
  

20 maart  
 

13.00-14.00 uur inloopspreekuur 
schoolmaatschappelijk werk 

 Woensdag 29 maart Inloopmoment voor ouders vanaf 8.30 

April Woensdag  5 april Paasviering 

 Donderdag 6 april Studiedag, leerlingen zijn vrij 

 
Vrijdag t/m 
maandag 

7 april t/m 
10 april 

Paasweekend, leerlingen zijn vrij 
 

 Vrijdag  14 april Schoolfotograaf 

 
Maandag  
 

17 april  
 

13.00-14.00 uur inloopspreekuur 
schoolmaatschappelijk werk 

 
Donderdag 
 

20 april 
 

Van 10.30 tot 13.30 uur  
Optreden in Gigant door leerlingen 

 Vrijdag 21 april Koningsspelen  

 
Maandag t/m 
vrijdag 

24 april t/m 
5 mei 

Meivakantie 

 
 
Hartelijke groet,  
Esther Wesselink en Annelies Beltman,  
directie 
 


