De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

3 november 2016
Vrij 11 nov
Ma 14 nov
Di 15 nov
Woe 16 nov
Don 17 nov
Don 24 nov
Ma 28 nov
Di en woe
29 + 30 nov
Woe 30 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 44
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
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

Berichtje directeur,
Aanwezigheid directeur: alleen op maandag. Op donderdag ben ik naar Athena
Directeurenoverleg.
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.
Aanwezigheid administratie
Dinsdag en donderdag vanaf 9.00 uur.
Dinsdag 8 november is Carole naar het Athena Administratieoverleg
Klas 1-2
Donderdag 10 november zal meester Bob vanaf 11.00 uur de les overnemen in klas 1-2
Klassenouderoverleg ma 14 november
Maandag 14 november is er weer Klassenouderoverleg. Als u puntjes heeft kunt u dit
doorgeven aan de klassenouder.
Afleveren bestelde Kinderpostzegels
Vanaf woensdag 9 november zullen de kinderen van klas 5-6 de bestelde
Kinderpostzegels ontvangen om naar hun ‘klanten’ te brengen. Dit gebeurt gewoon na
schooltijd.
Luizenvrij
De luizenouders melden dat we weer luizenvrij zijn.
Juf Joke
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MR
Beste ouders,
Donderdag 10 november is de volgende MR-vergadering,
belangrijkste agendapunt zal, zoals gebruikelijk in november,
de begroting voor volgend jaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Eddy Nonkes.
Aan alle ouders,
Dinsdagochtend hangen de intekenlijsten voor de oudergesprekken op de prikborden
naast de klassen. Graag intekenen.
Sint Maarten
Ter aanvulling van het weekbericht van vorige week (waarin de belangrijkste informatie
omtrent het Sint Maarten feest werd vermeld) nog wat praktische zaken:
-Wij zijn op zoek naar warmhoudplaatjes (zoveel mogelijk) voor de herberg. Heeft u er
een thuis, wilt u deze dan bij klas 5-6 inleveren? (Na afloop kunt u deze dan ook hier
weer ophalen).
- Nadat de kinderen, na de optocht, hun chocolademelk in de klas hebben gedronken,
gaan zij naar buiten naar hun ouders. Ouders en kinderen wachten dan buiten op het
plein totdat de herberg wordt geopend. Met de bel wordt steeds omgeroepen welke
ouders met kinderen de herberg in mogen; net als bij Sint Jan. Ouders wachten dus
buiten en halen hun kinderen niet uit de klas voor de herberg.
- Denkt u alstublieft aan uw eigen bord, bestek, soepkom en beker?
- Bij het eten staan kannen met water. Buiten kan er thee, koffie en (koude)
chocolademelk gedronken worden.
- We zouden het zeer waarderen als er na afloop mensen willen helpen met opruimen.
Alle hulp is welkom!

Klas 3/4 en klas 5/6 hebben judo gehad van meester Tony en Liz van Budovereniging Shizentai. Dankjewel
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