De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

6 oktober 2016
5 t/m 16 okt
Zat 8 okt
Ma 10 okt
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 40
Kinderboekenweek, thema: Voor altijd jong
Open dag 10.00-12.00 uur
Alle klassen 12.00 uur vrij ivm teamscholing
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: dinsdag, op vrijdag.
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,
Let u er nog op dat maandag de school om 12.00 uur uit is, i.v.m. scholing va
het team
Klusdag
Dank en complimenten aan alle hardwerkende klusouders van afgelopen zaterdag. Er is
werkelijke ongelofelijk veel aan klussen goed afgerond. Heel fijn.
Algemene ouderavond 4 oktober
Dinsdagavond hebben we met de helft van alle ouders van onze school op zeer prettige
wijze o.l.v. Loïs Eigenraam gekeken naar begrenzing in de opvoeding. Wat op welke
leeftijd, wat bij welk kind en wat is jouw stijl hierin als ouder. Zeker geen kant en klaar
antwoord, een echte zoektocht van balans zoeken in ruimte bieden en ook begrenzen.
Fijn dat er zoveel ouders waren.
Open dag 8 oktober 10.00 – 12.00 uur
De posters hangen, persbericht is verstuurd en aan jullie om, alle eventuele mensen in
uw omgeving, op onze open dag attent te maken.
Jullie kunnen ook altijd een flyer of ander materiaal halen op kantoor.
Klassenpresentatie woe 12 oktober 12.00
Allemaal hartelijk welkom bij de 1e klassenpresentatie van dit jaar. De kinderen laten aan
elkaar zien wat ze gedaan hebben de afgelopen tijd. Dat zal veel met de
Kinderboekenweek te maken hebben.
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Open lessen do 13 oktober
Jaarlijks zijn er 3 dagen dat we Open Lessen aanbieden, ochtenden waarop
toekomstige ouders in de klas een les mee kunnen maken. Eigen ouders kunnen eens
kijken in een hogere klas, niet in de klas van het eigen kind. De Open Lessen gelden
niet voor de kleuterklas.
In klas 1 wordt u door de leerkracht ingedeeld om eens een les mee te kijken.
Het is dus expliciet niet bedoeld om in de klas van uw eigen kind de open les te volgen.
Begroting 2017
Woensdag 12 oktober zal ik op het bestuurskantoor al de eerste opzet maken voor de
begroting van volgende kalenderjaar 2017.
Luizenvrij
Het heeft even geduurd, maar we zijn weer luizenvrij.
Dank aan de volhoudende inzet van alle betrokken ouders.
Juf Joke

Dierendag 2016: een poot van Luca Owen Joepie Nigretsa en Snuf!
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Juffendag! Bedankt namens alle juffen!
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Michaëlfeest met de Kleuters

Schoenendoos voor Roemenië
Ook dit jaar doen we weer mee met het schoenendoos project voor Roemenië
Voor de herfstvakantie worden de dozen uitgedeeld.
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
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.

4

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/
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