De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

28 januari 2016
Zat 30 januari
Maa 1 februari
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
Vrij 18 maart
Zat 19 maart

wk 4
Open Dag 10.00-12.00 uur
Klassenouderoverleg 8.30 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
Palmpasen, gewone schooltijden.
Klusdag 9.00-13.00 uur

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Op deze dagen kunnen ouders even binnenlopen van 8.30 – 9.00 zonder afspraak.
Of een afspraak maken.
Klassenouderoverleg 1 februari
Omdat te weinig klassenouders konden op 25 januari hebben we het overleg een week
opgeschoven. Maandag 1 februari 8.30 is er Klassenouderoverleg. Jullie kunnen je
puntjes mee geven aan de klassenouder van je klas.
Klassenpresentatie 3 februari 12.00
a.s. woensdag 3 februari is er voor alle ouders en belangstellenden weer een presentatie
waarin de klassen 1 t/m 6 aan elkaar laten zien waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt
hebben. Juist erg leuk voor kleuterouders om te zien wat de toekomst brengt.
Scholing
Dinsdag is juf Magda naar de cursus Bevlogen schrijven, juf Diana zal haar vervangen.
Tijdelijke 2e kleuterklas
Maandag 18 april 2016 gaat de tweede kleuterklas van start. Dit betekent dat de huidige
kleuterklas gesplitst gaat worden. Wij gaan dit als volgt doen.
Alle kinderen van vier jaar en de kinderen van vijf jaar (geboren na oktober 2010) blijven
in het huidige lokaal. De oudere kinderen hebben met ingang van 18 april les in het
nieuwe lokaal. Omdat zij al langer naar school gaan en een groot deel van hen
waarschijnlijk na de zomervakantie naar klas 1 gaat, hebben wij gekozen voor deze
verdeling.
Het is nog niet bekend welke leerkracht (en) het team komt versterken.
Beide kleutergroepen volgen hetzelfde dag-week-jaarritme. Ook wordt er zoveel mogelijk
tegelijk buiten gespeeld zodat alle kinderen elkaar dagelijks ontmoeten.
Wij houden u van de verdere ontwikkelingen op de hoogte.
Joke Rebel
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Klas 3-4

Klas 3 heeft eindelijk een eigen
vulpen gekregen! De kinderen
van klas 4 hebben uitgebreid
geholpen nadat ze zelf een
‘lesje’ over de geschiedenis van
het schrift hebben gegeven aan
klas 3. Het was een erg leuk
moment!

Leesperiode klas 3-4
We hebben nu ‘leesperiode’ en dan lezen we alles wat los en vast zit. Iedereen mag
lekker gaan zitten en genieten van het lezen! We lezen niet alleen zelf maar worden ook
nog eens voorgelezen door ouders die zelf een mooi boek hebben gekozen. Een leuke,
gezellige periode!
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Beste ouders,
Sinds vorige week gaat de korte BSO alleen op maandagen van 13.00 uur tot 14.30
uur met alle andere kinderen in de bakfiets naar het bos. Met de ouders is afgesproken
waar de kinderen opgehaald kunnen worden. De ophaaltijd is verruimd naar 15.00 uur.
De voorjaarsvakantie nadert snel. De BSO is in de vakantie geopend op maandag 8
februari, dinsdag 9 en donderdag 11 februari van 8.00 uur tot 18.00 uur. Meer
informatie over de vakantie BSO vind u in de bijgesloten nieuwsbrief. Voor alle ouders:
aan -en afmelden voor de vakanties alleen per e-mail info@natuur-avontuur.nl.
Een fijne vakantie voor iedereen!
Met vriendelijke groet,
Natuur-Avontuur
ing. M.K.(Katy) Seegers
Bergstraat 57
7021 XH Zelhem
0314-797097 / 06-34227633
www.natuur-avontuur.nl
info@natuur-avontuur.nl
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