De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

24 november 2016
Don 24 nov
Ma 28 nov
Di en woe
22 + 23 nov
Woe 23 nov
Ma 5 dec
Vrij 9 dec
Ma 12 dec
Ma 19 dec
Woe 21 dec
Vrij 23 dec
24 dec t/m 8 jan

wk 47

Oudergesprekken 18.30 uur
1e Advent
Twee dagen Dansworkshop in alle klassen
12.30 Presentatie Dansworkshop van alle klassen voor alle ouders
2e Advent en Sinterklaas, alle klassen 13.00 uur vrij
Koffieochtend
3e Advent
4e Advent
Kerstspel 17.00 uur
Kerstviering, alle klassen 13.00 uur vrij
Kerstvakantie

Ouderbijdrage
Twee weken geleden hebben ouders/verzorgers, die nog geen factuurlijst voor de ouderbijdrage
hebben ingevuld, hierover een herinnering gehad. Ouders/verzorgers die nog niets ingevuld
hebben lopen in aantal aardig op. Ik zou u dan ook vriendelijk willen verzoeken de factuurlijst voor
1 december a.s. in te vullen. Mocht een of ander problemen geven wilt u dan contact met mij
opnemen. Ik ben bereikbaar op maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur; tel. 0639028947 mail: ouderbijdrage@vsathena.nl.
Vriendelijke groet, Rita Vrielink
Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met zorg of vraag.
Of u kunt een afspraak maken.
MR
Beste ouders,
De MR is donderdag 10 november weer bijeen geweest.
Belangrijkste punt op de vergadering was de presentatie van de begroting voor 2017.
Het was voor onze directeur samen met Athena een flinke toer om de begroting sluitend
te krijgen. De daling van het leerlingaantal zorgt voor aanmerkelijk minder inkomsten.
Vaste noodzakelijke kosten tikken verhoudingsgewijs zwaarder aan op een kleine school
dan op een grote.
Bij de begroting hoort ook de verdeling van de ouderbijdrage. Robert en ik gaan samen
overleggen voor de beste verdeling hiervan. Uit de begroting blijkt ook hoe belangrijk de
ouderbijdrage is voor school. Een substantieel gedeelte gaat op aan ondersteuning voor
verantwoord lesmateriaal, ondersteuning voor de jaarfeesten en b.v. het mogelijk maken
van de bosdagen. De ouderbijdrage is een noodzakelijk deel van de begroting.
Mocht u willen reageren, dan kan dat naar: mr@vrijeschooldekleineprins.nl
Met vriendelijke groet,
Eddy Nonkes.
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Adventsgroen gevraagd
Morgen(vrijdag) gaan een aantal hulpouders adventskransen binden voor in de klassen.
Hiervoor hebben we groen nodig dat makkelijk buigt en niet zo snel uitvalt, zoals b.v.
conifeer en klimop. Het zou heel fijn zijn als een aantal mensen een zak met wat groen
aan hun kind willen meegeven, alvast dank!
Adventsviering
Maandag vieren we alweer de eerste advent. Met alle klassen komen we bij elkaar in de
zaal en zingen adventsliedjes en luisteren naar een verhaal.
Elke advent hebben we extra aandacht voor een van de volgende rijken:
Het mineralenrijk, plantenrijk, dierenrijk en mensenrijk.
Maandag as, 1e advent:
Ieder kind mag maandag iets uit het mineralenrijk meenemen, dit leggen we op de grote
tafel in de zaal. Het mag een mooi steentje zijn dat van huis meegenomen wordt, als je
het vergeet is het niet erg, er komen altijd wel een paar mooie stenen.
2e advent vieren we Sinterklaas, deze dag vieren we geen advent.
3e advent mag iedereen iets uit het plantenrijk meenemen, denk hierbij aan een stukje
mos, een mooi herfstblad, een dennenappel enz.
4e advent mogen de kinderen iets uit het dierenrijk meenemen b.v. een mooie veer, een
plukje wol, een schelp oid.
We zullen de kinderen van te voren in de klas ook nog helpen herinneren.
Dans workshops
De kinderen hebben twee dagen genoten van de workshop dansen op de muziek van
Vivaldi. Gelukkig konden veel ouders hier woensdag in de presentatie van meegenieten.
Zijn er ouders met leuke foto’s dan ontvangen wij ze graag zodat we ze eventueel op de
website kunnen zetten; administratie@vrijeschooldekleineprins.nl
Gevonden voorwerpen
Er liggen op de tafel bij de hoofdingang een paar gevonden voorwerpen. Deze moeten
snel worden opgehaald door de eigenaar anders worden ze volgende week naar stichting
Aktief gebracht.
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