De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

4 februari 2016
Don 4 februari
Vrij 5 februari
6 t/m 14 februari
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 5
Ouderavond klas 3-4 20.00 uur
Carnaval alle klassen 13.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
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 (de dinsdag kom ik i.v.m. een afspraak
elders pas tegen de middag op school).
Op vrijdag kunnen ouders even binnenlopen van 8.30 – 9.00 zonder afspraak.
Of een afspraak maken.
Kleuterklas.
Helaas heeft juf Maria aangegeven dat zij stopt met de twee dagen inval op de
donderdag en vrijdag na de Voorjaarsvakantie.
Juf Esther heeft zich bereid verklaard om de hele week de lessen in onze kleuterklas te
verzorgen. Dit zal zijn tot juf Karlijn haar lesgevende taken op zich kan nemen of indien
nodig (en bij gezondheid) tot 18 april 2016.
Gezien onze bijzondere situatie denken wij dat we zo de beste oplossing hebben
gevonden. Deze oplossing biedt goede gelegenheid aan het re-integreren van juf Karlijn
in les gebonden taken.
Scholing
Vrijdag 19 januari zullen juf Marijt en juf Diana naar de bijeenkomst Taalspecialisten zijn.
Meester Bob vervangt klas 3-4
Allemaal een hele fijne voorjaarsvakantie.
Namens het team,
Joke Rebel
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Kleuterklas
We kregen bezoek van kinderen
uit klas 3/4 . Ze lazen een zelf
geschreven verhaal met alliteratie
aan ons voor. De verhalen,
voorzien van prachtige tekeningen,
hangen nog even in de kleuterklas.

Pyjama dag
In klas 5/6 hebben wij vrijdag 22 januari een pyjama dag gehad.
Iedereen kwam in de pyjama naar school, met een kussen of knuffel.
’s Ochtends, toen we gingen lezen deden we de lampen uit, de gordijnen dicht en toen
zetten we leuke lampjes op de tafels.
Na de tweede pauze ging klas 5 werk afmaken in de klas en klas 6 had in de bso (buiten
schoolse opvang) een high tea met cake, brownies, chips en drinken. We hebben veel lol
en plezier gehad. Kortom, het was een top dag! Geschreven door Snow en Ziyal

2

Ook nog wat foto’s van klas 5-6 tijdens de voorleesweek:
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En natuurlijk het volleybal toernooi
Klas 6 werd 2e in de poule en klas 5 werd 4e in de poule.
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