
 

Beste ouders en leerlingen, 
 
De eerste maand zit er op. Een maand waarin we elke dag de kinderen weer om ons heen zagen. Een 
maand waarin we met elkaar nadachten en spraken over God. Een maand waarin we weer mochten 
rekenen, lezen en alle andere vakken. Een maand waarin … Eigenlijk te veel om op te noemen.  
Wat zijn we dan dankbaar dat u elke dag weer het vertrouwen in ons hebt en uw kind bij ons 
achterlaat. 
Na een maand werken is er ook weer allerlei nieuws te melden. We wensen u veel leesplezier bij 
deze nieuwsbrief.  
 
Stagiaires 
In de achterliggende weken zijn er twee stagiaires gestart bij ons op school. Dit zijn An-Nienke van 
Wijncoop en Sanne Prinsen. Hieronder stellen zij zich voor.  
 
An-Nienke van Wijncoop 
Dag ouders/verzorgers, 
U heeft mij misschien al op het schoolplein of door de gangen zien rondlopen. Ik wil mij graag even 
voorstellen. Mijn naam is An-Nienke van Wijncoop en ik ben 19 jaar oud. Ik doe de opleiding PPKE, 
dit staat voor Pedagogisch Professional Kind en Educatie. Deze opleiding word ook wel 
Leerkrachtondersteuner genoemd. 
Voor mijn opleiding moest ik een werkplek vinden, waar ik mijn opdrachten kan maken en ervaring 
kan opdoen. Dit ga ik doen in groep 2/3 op de dinsdag en woensdag, verder volg ik elke vrijdag 
lessen op mijn school in Zwolle. 
Ik heb al kennis mogen maken met de kinderen en leerkrachten en ik verwacht een fijn en leerzaam 
jaar op de Prins Willem-Alexander school. 
  
Met vriendelijke groet, 
An-Nienke van Wijncoop 
 
Sanne Prinsen 
Hallo, ik ben Sanne Prinsen. Ik loop stage in groep 0/1 voor een half 

jaar. Elke maandag en vrijdag en soms een hele week. Ik zit het 

eerste jaar van de pabo. Dat ik volg op de CHE. Ik ben zeventien jaar 

oud en ik woon in Apeldoorn. Ik heb er heel veel zin in!  

 

Startbijeenkomst 
Op donderdag 10 september hebben we met alle kinderen en de leerkrachten die er waren het jaar 
geopend. Samen hebben we nagedacht over het thema ‘een warm welkom’. Wanneer heet je 
iemand welkom en wat betekent dat eigenlijk.  
We hebben gehoord vanuit de Bijbel dat de Heere Jezus ons ook verwelkomt. Zelfs de kinderen 
mogen bij Hem komen. Waar de discipelen dachten dat het niet kon; zei Jezus juist dat de kinderen 
ook mogen komen. Wat een geweldige boodschap aan ons allemaal.  
 
Tijdens de bijeenkomst heeft elke groep ook een kleine bijdrage geleverd door het zingen van een 
lied of door iets te zeggen. We hopen dat u met het filmpje wat op social schools was gezet een 
kleine indruk heeft gekregen.  



 

 
Zendingsgeld 
Elke maandag nemen de kinderen zendingsgeld mee. Zoals aangegeven sparen we nu voor Kristine 
in Afrika.  
We willen een compliment geven voor het mooie bedrag dat al is meegenomen. We merken dat er 
meer wordt opgehaald en het is fijn om zo van onze rijkdom te delen met anderen.  
 
Nieuwe leerlingen 

In deze nieuwsbrief mogen we ook weer twee nieuwe kinderen verwelkomen op school. In groep 4 
is Thijmen van de Lagemaat gestart. Hij is van de Berg en Bosschool in Apeldoorn gekomen. In groep 
1 is Sophie Vlijm gestart. 
Thijmen en Sophie we wensen jullie een goede tijd bij ons op school toe.  
 
Afscheid leerlingen 
Vorige week hebben we afscheid genomen van Sami Bouzerda. Sami was samen met zijn moeder en 
broer in Uddel komen wonen vanuit Utrecht. De kans was aanwezig dat het niet lang zou zijn en het 
was inderdaad maar erg kort. Sami is samen met zijn moeder en broer weer verhuisd naar Utrecht. 
We wensen hem op de nieuwe school Gods zegen toe.  
 
Ook nemen we afscheid van Arjen van de Steeg. Arjen gaat maandag starten op het Hofpark in 
Apeldoorn. We wensen hem Gods zegen toe op zijn nieuwe school en hopen dat hij daar snel een 
zijn plek vindt. Hij hoopt ergens in de komende weken nog afscheid te komen nemen.  
 
Tuin 
Zoals u weet hebben we nogal een grote tuin om de school. In de achterliggende jaren werd er 
gewerkt met een tuingroep die hielp bij het onderhoud ervan. We merkten echter dat de animo 
hiervoor sterk terugliep omdat het op zaterdagmorgen moest gebeuren.  
We zijn nu aan het kijken op welke wijze we dit kunnen vormgeven.  
Allereerst heb ik daarom een vraag aan alle ouders: Wie zou ons wel willen helpen met de tuin een 
paar keer per jaar? Het gaat hierbij met name om onkruid wieden. Het maakt niet uit welke dag of 
welk moment u kan.  
Wilt u ons hier wel bij helpen dan horen we dat graag (liefst via de mail: c.vanmilligen@cnsputten.nl) 
Wilt u dan aangeven welke dag en welk moment u kan? Dit mag ook onder schooltijd zijn.  
 
Corona 
Afgelopen woensdag heeft u een aparte nieuwsbrief gehad over Corona. Wanneer u deze nog niet 

heeft gelezen willen we u vragen om dat alsnog te doen.  

Bij deze nieuwsbrief ontvangt u nog wel een nieuwe beslisboom. Deze is gisteren gepubliceerd en 

wil ik u niet onthouden.  

 

Overblijven 
In de achterliggende weken hebben we gemerkt dat de groep van het overblijven erg groot wordt. 

We willen u vragen om alleen gebruik te maken van de overblijf wanneer het nodig is. Nu zijn er ook 

kinderen die het leuk vinden om te komen en hierdoor wordt de groep erg groot.  

Doordat de groep erg groot is merken we ook dat het niet altijd goed verloopt. In de klassen is 

daarom gisteren besproken wat er van de kinderen wordt verwacht tijdens het overblijven. Ook is er 
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een indeling gemaakt waarbij de kinderen een vaste plek krijgen. Dit zorgt voor meer rust in de 

groep waardoor iedereen rustig kan eten. We hopen dat we hiermee de goede sfeer weer 

terugkrijgen.  

 

Buitenlesdag 

Dinsdag 22 september was het buitenlesdag. Misschien hebt u er wel wat van gehoord van uw kind. 

Alle klassen hebben buiten lesactiviteiten gedaan. In de ene klas bijvoorbeeld een rekenles, in een 

andere klas een spellingles. Maar ook een gymles/spelles is er gedaan. Veel verschillende activiteiten 

dus.  

Hieronder twee foto’s van deze dag. Een foto van groep 1 en een foto van groep 7/8.  

   
 

Geboren 

Op 18 september is er een dochter en zusje geboren bij de familie Jefferson. Ze hebben haar de 

naam Rose gegeven. Rose is het zusje van Amy (groep 4) en Lynn (groep 1). Van harte gefeliciteerd 

en Gods zegen toegewenst in de opvoeding. 

 
 

 



 

Schoolplein 

In het voorjaar hebben we subsidie aangevraagd voor het vernieuwen van het schoolplein. Helaas 

hebben we deze subsidie niet gekregen omdat het ontwerp onder andere niet duurzaam genoeg 

was. We gaan nu in gesprek met de gemeente en in het nieuwe jaar een nieuwe poging wagen. In 

dat gesprek met de gemeente hopen we te horen hoe we het plan zo goed mogelijk kunnen maken.  

 

Tot slot 

Aan deze lange nieuwsbrief komt een eind. Ik wens u mede namens het team een goed weekend.  

 

Hartelijke groet, 

Colinda van Milligen 

 

 

 

Overige berichten van externen 

Glasvezel in Uddel 

Anno 2020 kunnen de meesten van ons niet meer zonder snel internet. De coronacrisis maakt(e) dat 

nog eens extra duidelijk nu thuiswerken voor velen de nieuwe werkelijkheid is geworden.  

 

We ervaren steeds vaker dat de huidige verbinding niet optimaal is, zeker als je bijvoorbeeld met het 

hele gezin thuis via internet je (school) werk moet doen. We gebruiken steeds meer apparaten die 

internet nodig hebben. Het gevolg is dat we meer bandbreedte nodig hebben. Inmiddels is zelfs 

sprake van digitale spitsuren omdat we met meer mensen tegelijkertijd op dezelfde kabel gebruik 

maken van internet. Hierdoor kunnen we ook vaker last hebben van storingen.  

 

In Uddel wordt het nu mogelijk om volgend jaar te beschikken over een glasvezelverbinding. Je krijgt 

hiermee een enorme capaciteit waarmee iedereen in huis ongestoord gebruik kan maken van 

internet, televisie en telefoon.  

Doet u ook mee? 


