De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

17 maart 2016
Vrij 18 maart
Zat 19 maart
Woe 23 maart
Don 24 maart
25 t/m 28 maart
Vrij 1 april
Don 7 april
Zat 9 april
Woe 13 april
Don 14 april
Vrij 15 april
19-20-21 april
Din 26 april
Woe 27 april
30 april t/m 16 mei

wk 11
Palmpasen, gewone schooltijden.
Klusdag 9.00-13.00 uur
Voetbaltoernooi
Paasviering alle klassen 13.00 uur vrij
Paasweekend
8.30 uur Klassenouderoverleg 11.00 uur Leerlingoverleg
Ouderavond klas 1-2
Lente Bazaar 10.00-14.00 uur
Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Toneelstuk klas 3-4
Koffieochtend
Eindtoets klas 6
Schoolfotograaf
Koningsdag
Meivakantie

Aanwezigheid directeur: dinsdag (vrijdag zijn we vrij).
Op deze dagen kunnen ouders altijd even binnenlopen van 8.30 – 9.00 zonder afspraak.
Of een afspraak maken.
Berichtje directeur,
Dinsdag 15 maart hebben we een goede voorlichting gehad over hoe, waarom en wat de
Regenboog als aanvulling biedt op het onderhouden van een goed sociaal klimaat op
school. Ook konden we ervaren hoe enkele oefeningen werken.
Fijn dat er zoveel ouders waren, hoewel nog niet van alle kinderen een
vertegenwoordiger.
Ouders die de tekst van de avond willen nalezen kunnen een exemplaar vinden op de
piano. Ook een kopietje van het boekje met de achtergronden van de Regenboog.
Woensdagmiddag 16 april hadden we met de team van de Esch en de Kleine Prins onze
laatste scholingsmiddag Regenboog van dit schooljaar. Volgend schooljaar ronden we dit
af met een laatste dag of middagen.
Vrijdag 18 maart is er Athena IB overleg en zal juf Diana daar zijn voor onze school.
i.v.m. hiermee is zij er donderdag 17 maart niet.
Juf Rosa
Misschien zien jullie juf Rosa af en toe op school. Zij werkt twee halve dagen aan
ondersteunende werkzaamheden en af en toe een les in de klas. Dat zal de komende
weken ook zo blijven.
Maandag 21 maart ben ik samen met juf Diana naar een bespreking van het
Samenwerkingsverband.
Joke Rebel
Schoolvoetbal toernooi klas 5/6
Woensdag 23 maart speelt klas 5/6 mee met het schoolvoetbaltoernooi 7 tegen 7.
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Het toernooi begint om 13.00 op de velden van VV Doetinchem op Sportpark De
Bezelhorst.
We hebben school tenue. De kinderen moeten zelf sportschoenen meenemen.
Scheenbeschermers zijn niet verplicht maar heb je die, mag je ze aandoen.
Kom allen kijken en aanmoedigen!
Schrijf je in voor de workshops! 30 maart 13.15 – 14.15 uur
Grijp nu je kans, want het is nu of nooit!
De workshops zijn:








Cup cakes versieren met marsepein, slagroom & sprinkels met
Noa & Ymke.
Yoga voor ouders en kinderen van Rianne. (moeder van Jade)
Je eigen T-shirt ontwerpen met Jet, Liz, Jade & Cato.
Een hele leuke zangles van Snow & Heleen.
Dansles met een voorstelling van Ziyal & Jill.
Een leuke lente knutsel maken met Barbara (de moeder van Jet).
En als je meer zin hebt in een lezing over jagen kan dat ook met
Martijn.
Schrijf je nu in want vol=vol!!

Cato & Ymke (klas 6)

Eén van onze gasten op de Bazaar uitgelicht!
De NAFSI Africa Acrobats uit Nairobi, Kenia.
Met Stephen Owino, Joel Kyalo en Dominic Kimau.
In Nairobi werken de acrobaten van NAFSI met kinderen uit de sloppenwijken om hen
een betere toekomst te geven.
Met hun passie, gedrevenheid en optimisme hebben ze veel mensen geraakt en staan ze
inmiddels ook bekend om hun internationale optredens en workshops waarbij het
belangrijkste doel sociale ontwikkeling is. Het zijn geweldige performers en je zult
verstelt staan van de salto’s en pyramides die ze op elke plek kunnen neerzetten.
Het is leuk om even een kijkje te nemen op hun website om te zien wat ze allemaal
kunnen en wat een ontzettend goed werk ze doen: http://nafsiafrica.webs.com

Hallo ik ben Krijn Cunnen
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Ik loop stage bij klas 5-6, ik loop hier 6 weken stage.
Ik kom van de vrijeschool Zutphen en ik zit in klas 11 regge.
Ik ben 17 jaar oud, mijn hobby’s zijn snowboarden en basketbal.
Ik woon ook in Doetinchem en ik fiets naar Zutphen, dat is best een eindje maar het is
wel goed te doen.
Ik heb zelf ook op De Kleine Prins gezeten maar dan nog in het oude gebouw.
Ik hoop van deze stage te leren of ik graag iets met kinderen wil gaan doen later.
Mocht iemand nog vragen hebben kunt u die mij altijd stellen.
Avondvierdaagse 2016
Noteer alvast in je agenda:
Avondvierdaagse van maandag 23 mei t/m vrijdag 27 mei (intocht)!
Deelnemers dienen van deze 5 avonden er 4 mee te lopen, je mag zelf je rustdag kiezen.
Kleuters en klas 1 t/m 3 lopen de 5 km.
Klas 4 t/m 6 lopen de 10 km.
Het opgave formulier wordt binnenkort meegegeven aan uw kind.
Vriendelijke groet,
Boudewijn te Paske
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