De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

18 februari 2016
Vrij 19 februari
Woe 24 februari
Vrij 26 februari
Woe 2 maart
Din 8 maart
Vrij 11 maart
Din 15 maart
Vrij 18 maart
Zat 19 maart
Woe 23 maart
Don 24 maart
25 t/m 28 maart
Vrij 1 april

wk 7
Koffieochtend
Ouderavond klas 5-6 20.00 uur
GGD Verpleegkundige spreekuur 8.30 11.30 uur
Bosdag klas 1-2
Bosdag klas 3-4
Bosdag klas 5-6
Algemene ouderavond 20.00 uur
Palmpasen, gewone schooltijden.
Klusdag 9.00-13.00 uur
Wandelen voor water klas 5-6
Paasviering alle klassen 13.00 uur vrij
Paasweekend
8.30 uur Klassenouderoverleg 11.00 uur Leerlingoverleg

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag, ouders kunnen even binnenlopen van 8.30 –
9.00 zonder afspraak.
Of een afspraak maken.
Wettelijke verandering i.v.m. vervang in onderwijs
Hoewel er officieel nog steeds geen akkoord is gesloten met de bonden, gaan een aantal
drastische veranderingen per 1 juli 2016 in t.a.v. de vervangaanstellingen.
Voor ons houdt in dat we na die datum over zullen stappen naar het Mobiliteitscentrum
van het OBT. Het OBT is het Onderwijskundig administratie bureau dat al onze financiële
en personele zaken afhandelt.
In de praktijk komt het er op neer dat wij niet meer dan drie keer een vervangaanstelling
aan de zelfde persoon mogen geven, bij de vierde keer moet je als bestuur een vaste
aanstelling geven. Financieel zou dat niet haalbaar zijn.
Na 1 juli 2016 kunnen we daarom geen gebruik meer maken van de fijne vaste
vervangleerkrachten die we tot nu toe altijd konden vragen.
We gaan dus met een invalpool werken in een digitaal systeem die ons een vervanger
stuurt. Dit gaat technisch op vervangaanstelling en bij de vierde keer wordt er een
andere vervanger gestuurd.
Voor ons is dit heel erg jammer omdat wij het zo goed zelf konden regelen. Er wordt nu
al in een experimenteerfase met dit systeem gewerkt.
Voor ons allen nog nieuw en onbekend. De laatste week hebben we hier in klas 1 en 2 al
even de ongemakken van ervaren.
Joke Rebel
MR-bericht.
Beste ouders,
Tijdens de afgelopen vakantie zijn Robert Haaijk en ik bij een cursus geweest voor MRleden. Hierbij ging het over de rechten en bevoegdheden van MR-leden. De Wet is er
letterlijk bij gepakt. We zullen proberen het geleerde in de praktijk te gaan brengen.
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Robert is deze week voor het eerst naar de GMR-vergadering van Athena geweest.Eind
maart is er weer een vergadering van de OPR van het samenwerkingsverband in
Doetinchem e.o.. Pas in april volgt dan weer de volgende vergadering van de MR.
Met vriendelijke groet,
Eddy Nonkes.

ACTIE VOOR HET DIERENASIEL
Je wist het vast nog niet maar hier op school is er een club die geld ophaalt voor goede
doelen. Die club heet: Actie-club. Nu gaat de club geld ophalen voor het dieren asiel.
Help je mee het leven van heel veel dieren te redden? Dat zouden ze heel fijn vinden.
WAAROM HET DIERENASIEL?
Dieren worden vaak daar dood gemaakt (of gaan dood) omdat er geen verblijf, goede
medicijnen of genoeg voedsel is. Geld kunnen ze goed gebruiken om in leven te blijven.
HOE GAAN WE HET DOEN?
We gaan lootjes op school verkopen waarvan een van die lootjes geluk brengt. De lootjes
kosten €00,50 per stuk. Op 10 Maart* gaat de club met behulp van een bingo-draaier
een balletje met een nummer erop trekken. Vervolgens kijken we op onze lijst wie dat
nummer op zijn lootje heeft, dan geven we die geluksvogel een mooi cadeau-pakket.
(Voor vragen kunt u bij Jill, Megan, Sofie, Ziyal of Heleen terecht.) Op het prikbord van
de school hangen we dan een papier waar op staat wie heeft gewonnen, ook brengen we
die persoonlijk de prijs.
HELP DE DIEREN!

Op zaterdag 9 april is er weer een Lente Bazaar op de Kleine Prins!
De voorbereidingen voor deze bazaar zijn inmiddels alweer
gestart.
Wij (Carla en Inge) hebben 2 vragen aan alle ouders:




Wie heeft er tijd en zin om ons te helpen bij de bazaar op
zaterdag 9 april? Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld
koffie en thee brengen naar de standhouders, knipkaart
verkoop, of helpen bij een workshop of kinderactiviteit.
Wie kent er iemand die het leuk zou vinden met een
workshop of verkoopkraam op de bazaar te staan?

Wij horen graag van jullie en hopen er samen weer een gezellige bazaar van te maken!
Carla (moeder Esmee en Mirthe) carlahoetink@hotmail.com
en Inge (moeder Hessel) ingesnijders@gmail.com

Geachte ouders/verzorgers,
Ik ben Simone Laura Gaertner en ik ben de nieuwe Onderwijsassistent
stagiaire van klas 3/4. Ik zal op de maandag en de dinsdag aan het werk zijn,
de rest van de tijd zit ik zelf op school. Ik volg momenteel de opleiding tot
Onderwijsassistente op het RijnIJssel college in Arnhem, ik zit in het 1 e jaar
van deze opleiding. Het doel van mijn stage bij Vrije School De Kleine Prins is
het kennismaken met het Vrije School onderwijs, hier was ik door mijn
gereformeerde opvoeding namelijk nog niet mee bekend. Mijn uiteindelijke
doel is het worden van Geschiedenis Docente op de HAVO. Ik zal in klas 3/4
starten op 15 februari 2016 en tot de zomervakantie aan het werk zijn. Mocht
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u vragen aan mij hebben, dan kunt u gerust het lokaal even binnenlopen en ze stellen.
Met vriendelijke groet,
Simone Laura Gaertner

Er is weer luizencontrole geweest op woe 17-2 en de school is nog steeds
luizenvrij!
Nog een paar leuke foto’s van Carnaval:
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