De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

14 januari 2016
Zat 23 januari
Maa 25 januari
Zat 30 januari
Din 2 februari
Woe 3 februari
Woe 3 februari
Don 4 februari
Vrij 5 februari
6 t/m 14 februari
Vrij 19 februari
Woe 24 februari
Vrij 26 februari
Din 15 maart

wk 2
Klusdag 9.00-13.00 uur
Klassenouderoverleg 8.30 uur + leerlingenoverleg 11.00 uur
Open Dag 10.00-12.00 uur
Open lessen 9.00-10.00 uur
Volleybaltoernooi klas 5-6 14.30-17.30 uur
Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Ouderavond klas 3-4 20.00 uur
Carnaval alle klassen 13.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Koffieochtend
Ouderavond klas 5-6 20.00 uur
GGD Verpleegkundige spreekuur 8.30 11.30 uur
Algemene ouderavond 20.00 uur

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Op deze dagen kunnen ouders even binnenlopen van 8.30 – 9.00 zonder afspraak.
Of een afspraak maken.
Website
Vorige week is Carole elke dag bezig geweest met het weer virusvrij in de lucht krijgen
van de website. Net geschoold en dan al meteen specialisten werk uitvoeren.
Compliment voor de inzet en het feit dat het gelukt is.
Teametentje
In plaats van een kerstpakket gaan we in het nieuwe jaar met alle medewerkers uit eten.
Vorige week donderdag, na de vergadering, hebben we ons eens lekker laten bedienen
met een drie gangen menu. Het was lekker en gezellig!
Scholing
Woensdagmiddag was de 4e ronde van de Regenboogscholing en tevens een PR middag
voor de administratie en de directie. Donderdag was er Directeuren overleg Athena en
maandag a.s. gaan de leraren van klas 5-6 naar het 2e deel van Bevlogen Schrijven. Juf
Diana zal klas 5-6 vervangen.
Joke Rebel
Beste ouders,
Dinsdagavond 12 januari heeft de MR wederom vergaderd. Het was een korte
vergadering met weinig bijzonderheden.
Wel is er afgesproken dat we gaan kijken naar het Reglement Medezeggenschapsraad uit
2005 van Athena of dat voor school nog actueel is.
Dinsdag 5 april is de volgende MR-vergadering.
Mocht vragen of reactie's kunt u reageren naar:
mr@vrijeschooldekleineprins.nl
Met vriendelijke groet,
Eddy Nonkes
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Volleybaltoernooi klas 5/6
woensdag 3 februari doet klas 5/6 mee aan het schoolvolleybal toernooi.
het toernooi is van 14.30 tot 17.30 uur in sporthal de Bongerd.
kom ze allemaal aanmoedigen!

Carnaval
Het thema van dit jaar is: FILM
tips voor klas 3,4,5 en 6: Géén enge kleren!
Dat vinden de kleinere kinderen eng.
Wat wel kan is:
superhelden,
feetjes,
regisseur/regisseuse,
actrices/acteurs
Personages van:
Frozen,
Binnestebuiten,
Snoopy,
De drie musketiers of de Muppets
Het wordt een superfeest!!!
Groetjes van: Liz ,Ziyal, Heleen en klas 5-6
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