De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

15 december 2016
Ma 19 dec
Woe 21 dec
Vrij 23 dec
24 dec t/m 8 jan
Woe 18 jan
Vrij 20 jan
Vrij 20 jan
Woe 25 jan
Do 26 jan
Zat 28 jan

wk 50

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
Nationale voorleesdagen tot 6 februari
Ouderavond klas 5-6 20.00 uur
Klusdag 9.00-13.00 uur

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.
Berichtje directeur,
Kerstspel
Alweer het laatste weekje voor de kerstvakantie.
Wij hopen dat jullie allemaal zullen genieten van het kerstspel op woensdag 21 december
om 17.00 uur.
Denken jullie nog even aan het volgende:
Samen er voor zorgen dat de juiste dragende sfeer in de zaal aanwezig is, zodat de
spelers goed in hun rol kunnen blijven.
Vooraf naar de toilet zodat er niet gelopen wordt, mobieltjes natuurlijk uitzetten of niet
meenemen en als uw kind niet bij u zit: er voor zorgen dat het tijdens de voorstelling ook
blijft zitten en stil is.
Wij hopen dat zo een ieder zal genieten en de boodschap met zijn hart kan ontvangen.
Zoals de Engel vraagt………..…...zwijgt stil en opent wijd uw oren.
Enquête algemene ouderavond
Misschien hebben jullie van de week nog even tijd om deze in te vullen en in het
postbusje bij kantoor te doen.
Wij willen graag jullie input voor het onderwerp van de algemene ouderavond van 16
maart 2017.
Joke Rebel
Gratis Kerstboom
Vrijdag 23 december, na de kerstviering op school, willen wij graag onze kerstbomen uit
de klassen kwijt. Gratis op te halen dus, met kluit.
Ze kunnen direct om 13.00 opgehaald worden.
In elke klas is 1 boom beschikbaar en 1 in de zaal. Meld je bij de klassenleerkracht, wie
het eerst komt wie het eerst maalt!
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Aan alle kleuterouders
Woensdag 21 en donderdag 22 december wordt om 12.30 uur het kerstspelletje
opgevoerd voor de kleuterouders. Van harte welkom!
Vriendelijk verzoek geen foto’s of filmpjes te maken.

Impressie van de periode
‘Geschiedenis van het schrift’
in klas 3-4

Deze prachtige transparanten zijn gemaakt tijdens de koffieochtend!
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