De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

13 oktober 2016
15-23 okt
Woe 26 okt
Vrij 28 okt
Vrij 28 okt
Woe 2 nov
Vrij 11 nov
Ma 14 nov
Di 15 nov
Woe 16 nov
Don 17 nov
Don 24 nov

wk 41
Herfstvakantie
Alle klassen 12.00 uur vrij ivm teamscholing
Koffieochtend
GGD verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur
Bosdag klas 3-4
Alle klassen 13.00 uur vrij, behalve 5-6!!
17.00 uur Sint Maarten feest en Herberg.
Klassenouderoverleg 8.30 uur Leerlingoverleg 11.00 uur
Ouderavond klas 1-2 19.30 uur
Bosdag klas 5-6
Ouderavond Kleuterklas 20.00 uur
Oudergesprekken 18.30 uur

Aanwezigheid directeur na de herfstvakantie: maandag, op donderdag.
Ook dit jaar kunt u tussen 8.30 en 9.00 uur even bij mij binnen lopen met zorg of vraag.
Of u kunt een afspraak maken.
Berichtje directeur,
Luizen controle thuis in de vakantie
We zijn nu luizenvrij, maar om dat te blijven is de medewerking van alle ouders
noodzakelijk. Controleer allemaal je kind (met goed kammen) op neten en luizen en
stuur ze zonder luizen weer na de vakantie naar school. Voorkom zo overlast voor jezelf
en de anderen.
Je zou kunnen zeggen, elke vakantie voor het kind, is voor de ouder even luizencontrole.
Alvast bedankt voor de medewerking.
Woe 26 oktober om 12.00 uur uit.
Denken jullie er aan dat we meteen de woensdag na de herfstvakantie verder gaan met
onze teamscholing en alle kinderen vrij zijn om 12.00 uur.
Hele fijne herfstvakantie gewenst namens alle medewerkers,
Juf Joke

Klas 5-6: Periode de Grieken
Klas 5-6 heeft een leuke periode over de Grieken gehad, waarbij er werd verteld over
Zeus de oppergod, de stadstaat Sparta, het verhaal van Troje en andere Griekse
bijzonderheden. Ook is de klas bezig geweest met mensen in de juiste verhouding te
tekenen zoals de Grieken dat heel goed konden.
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Jill klas 6
Hieronder wat voorbeelden:

Liz klas 6
Gijs klas 5

Sofie klas 6

Liz klas 6
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Tijdens de klassenpresentatie
durfden deze moeders de Engelse
vragen aan van klas 5-6!

Jumbo actie:
De actie heeft uiteindelijk 820 punten opgeleverd! Iedereen die geholpen heeft met
sparen hartelijk dank! Welk bedrag we hier uiteindelijk voor krijgen kan nog niet gezegd
worden, er kan namelijk nog tot 26 oktober punten worden ingeleverd. Zodra we meer
weten horen jullie dat natuurlijk meteen.
Schoenendoos voor Roemenië
Elk gezin heeft inmiddels een doos gekregen om te vullen. De vrijdag na de
herfstvakantie wordt deze weer op school opgehaald, dat betekend dat de doos uiterlijk
donderdag 27 oktober gevuld en wel op school kan worden ingeleverd.
Nog even ter herinnering wat wel en niet in de doos kan hieronder:
De organisatie van de vorige acties heeft ons geleerd dat een lijst voor de inhoud goed
werkt. Zo weet iedereen wat er gegeven kan worden en krijgen de kinderen in Roemenië
ongeveer evenveel.
Als we in Roemenië op scholen of weeshuizen de dozen uitdelen, staan er heel veel
Roemeense kinderen vol spanning te wachten op hun cadeau. We weten van te voren
niet hoe oud ze zijn en hoeveel daarvan jongens of meisjes zijn. Daarom is het goed om
in elke doos ongeveer hetzelfde te doen.
We hebben daarom weer een lijst gemaakt met spullen waarvan wij denken dat
Roemeense kinderen ze goed kunnen gebruiken en die in Nederland gemakkelijk te
vinden zijn. De meeste zijn dingen die ze hard nodig hebben omdat ze daar te duur zijn,
of helemaal niet te koop.
Hieruit kun je kiezen om de doos te vullen:
1. Pennen, stiften, (kleur)potloden, schriften, blokjes, schrijfpapier, enveloppen
2. Puntenslijper, liniaal
3. Vouwblaadjes, gekleurd papier, kleurplaten
4. Plakband, schaartje, stickers
5. Zeep, kam, borstel, washandje, handdoek
6. Doucheschuim, shampoo
7. Tandenborstel, tandpasta
8. Klein speelgoed, niet meer dan 3 stuks per doos en niet te duur
9. Sjaal, muts, handschoenen
10. Zoveel verpakte snoep, chocolade, lolly’s, kauwgum, koekjes en chips, als je er in
kan krijgen
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11. Natuurlijk hoef je niet al deze dingen er in te doen, dit zijn slechts een aantal
ideeën.
Tips:
*Je kunt de doos aan de buitenkant natuurlijk verven of versieren met een tekening, en
een brief of kaartje met je eigen foto en jouw adres er in doen.
* Het speelgoed en de potloden enz. hoeven niet eens nieuw te zijn, als ze maar heel en
schoon zijn.
* Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, is niet zo handig. De meeste kinderen zullen
geen nieuwe batterijen kunnen betalen wanneer de meegestuurde batterijen leeg zijn.
EN...graag de dozen goed dichtplakken! De wegen in Roemenië zijn over het algemeen
niet zo goed.
Namens alle Roemeense kinderen die straks een kerstcadeautje krijgen alvast heel
hartelijk bedankt! Wij zullen er persoonlijk voor zorgen dat de kinderen ze krijgen.
Kijk voor meer info even op: http://www.shoebox4ro.com/

Liederen van het seizoen: de nieuwe december-cd voor jong en
oud
Beste vrienden, collega's, cursisten, belangstellenden,
met trots presenteren Vrijeschoolliederen.nl en Rozemarijn Zeist de eerste cd in de serie
Liederen van het seizoen. Een verzameling van vier cd's met prachtige liederen rond
de seizoenen en de jaarfeesten, een gouden keuze uit het rijke liedrepertoire van de vrije
scholen. Professioneel opgenomen en uitgevoerd door Kinderkoor Spring o.l.v. Matthijs
Overmars en Hanne van de Vrie.
Illustratie: colourmind.nl
Deze eerste dubbel-cd met ruim 40 liederen rond Sinterklaas, advent en Kerstmis
verschijnt op 5 november. Een cd met bekende klassiekers, maar ook met fraaie nieuwe
liederen waarvan kinderen, ouders en grootouders eindeloos zullen genieten. Een cd om
bij mee te zingen, weg te dromen en helemaal in de stemming te komen. Een prachtig
cadeau voor Sinterklaas of Kerstmis!

Help ons deze fantastische dubbel-cd te maken!

Om dit project te kunnen realiseren hebben wij, gezien de hoge kosten voor productie,
opnametechniek, persing en Stemra een crowdfunding actie gestart bij Voor de Kunst.
Hier kun je alles lezen over het initiatief en hoe je ons kunt steunen.
Wanneer je ons voor dit project steunt krijg je in ruil hiervoor de dubbel-cd toegestuurd
(als download-cd of als fysiek exemplaar) of één van de andere beloningen voor
donateurs. Steun dit initiatief, bestel een exemplaar (of meerdere…) en stuur deze mail
door naar vrienden en bekenden: zo kunnen we samen bereiken dat deze prachtige cd er
gaat komen!
Dit is de link naar Voor de Kunst:
https://www.voordekunst.nl/projecten/4925-liederen-van-het-seizoen-1
Alvast hartelijk dank en heel veel luisterplezier!
Matthijs Overmars en Esther Koerts
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