De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

1 december 2016
Ma 5 dec
Vrij 9 dec
Ma 12 dec
Ma 19 dec
Woe 21 dec
Vrij 23 dec
24 dec t/m 8 jan
Woe 18 jan
Vrij 20 jan
Vrij 20 jan

wk 48
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
Teamscholing, alle klassen 12.00 uur vrij
Klassenouderoverleg 8.30 uur –Leerlingoverleg 11.00 uur
GGD verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur

Ouderbijdrage
Drie 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. 06-39028947.
Alle vragen over het systeem en de betaling kun je vragen aan
ouderbijdrage@vsathena.nl
Vriendelijke groet, Rita Vrielink
Bericht directeur
Aanwezigheid directeur: alleen de donderdag. Op maandag werk ik van huis uit en ben ik
per mail bereikbaar.
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met zorg of vraag.
Of u kunt een afspraak maken.
Begroting 2017
Het kost dit jaar extra moeite om de begroting van kalenderjaar 2017 in de plus te
krijgen. Dat heeft meerdere redenen: de baten zijn afhankelijk van het leerlingaantal en
dat is 4 minder t.o.v. vorige oktobertelling. Overheidsbaten, samenwerkingsverband
baten en ouderbijdrage lopen daardoor allemaal terug. En het grootste deel van de
begroting bestaat net als thuis uit vaste lasten.
Het was dan ook flink puzzelen voor de oudergeleding van de MR om de ouderbijdrage zo
goed mogelijk te verdelen over de verschillende budgetten. Wij willen met de
ouderbijdrage er vooral voor zorgen dat we specifieke vrijeschool zaken kunnen blijven
geven. In de bijlage vinden jullie de verdeling voor 2017.
Ik denk dat de budgetten voor zichzelf spreken. Ze hebben allemaal een directe link met
uw kind. De bijenwas en natuurlijke verf, de mooie periodeschriften, het
kleuterspeelgoed en de aankleding van de jaarfeesten. Maar ook de scholing van de
leerkracht, projecten als NatuurWijs, cultuur of dansworkshop, meubilair en digibord.
Heeft u vragen nog, schroom niet en kom ze stellen.
Jullie begrijpen dat het dit jaar extra fijn is als de toegezegde ouderbijdrage ook
werkelijk binnenkomt. Ondanks het nieuwe systeem waar jullie al aardig wat mailtjes
over ontvangen hebben.
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Vervang juf Machteld
Helaas is juf Machteld voor nog onbekende tijd uitgevallen. De ouders van de kleuterklas
en klas 5-6 hebben vorige week een mail ontvangen over de vervangregeling. Juf Karlijn
zal vijf dagen de kleuterklas verzorgen en juf Esther zal vier dagen klas 5-6 met meester
bob naast zich voor de vijfde dag.
Deze oplossing kan indien nodig tot de kerstvakantie duren. Mocht dit langer nodig zijn
dan kijken we tijdig daarnaar.
Joke Rebel
Kleuters 5 december
Maandagochtend 5 december mogen de kleuters hun jas en schoenen aanhouden maar
we verzamelen wel in de klas om dan samen naar buiten gaan.
Advent in de kleuterklas:

Snoephuisjes maken in klas 1-2
Mmmmm… lekker!

Ter info
- Op het prikbord bij de hoofdingang
hangt informatie over nieuwe polis
van 2017 bij de zorgverzekeraar
Antroposana.
- In de bijlage van de mail de
volgende documenten:
besteding van de ouderbijdrage,
gemeentebrief over vuurwerkafval,
en kinderactiviteiten van LOEP.
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