De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

26 mei 2016
23 t/m 27 mei
Vrij 27 mei
Maa 30 mei
Woe 1 juni
Don 2 juni
Vrij 3 juni
Di 7 juni
Woe 8 juni
9 t/m 12 juni
14 t/m 17 juni
Woe 22 juni
Vrij 24 juni
Don 30 juni
Woe 6 juli
Vrij 8 juli
9 juli/21 aug

wk 21
Avond4daagse
Pinksterfeest, ouders welkom om 12.00 uur, alle klassen 13.00 uur
vrij
Klassenouderoverleg 8.30 uur, leerlingenoverleg 11.00 uur
Rommelmarkt Kinderspeelgoed en kleding 13.00-14.00
Open lessen 9.00-10.00 uur
GGD Verpleegkundige spreekuur 8.30-11.30 uur
Ouderavond toekomstige 1e klas, 20.00 uur
Rekendag ‘Meetkunde uit de kunst’
Lang weekend (en BHV dag voor de leraren)
Kamp klas 5-6
Koffieochtend
St. Jansfeest, alle klassen 13.00 uur vrij, 16.30 uur St. Jan
Juffendag
Toneelstuk 5-6 en afscheidsavond
Laatste schooldag tot 12.00 uur
Zomervakantie

Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag
Op deze dag kunnen ouders even binnenlopen tussen 8.30 en 9.00 uur.
Of een afspraak maken.
Bericht directeur
Open Lessen do 2 juni 9.00 – 10.00
Op donderdag 2 juni is er gelegenheid voor geïnteresseerden van buiten ons onderwijs in
de praktijk even bij te wonen. Dit is alleen in de klassen 1 t/m 6. Ouders van lagere
klassen kunnen dan ook even in de praktijk kijken van een klas hoger, niet in de eigen
klas van het kind.
Schoolfoto’s
Hebben jullie allemaal al de retournering of betaling van de schoolfoto van je kind bij de
klassenleerkracht ingeleverd?
Graag zo spoedig mogelijk!!
Scholing en overleg
De kleuterjuffen waren woensdag naar het KleuterNetwerk en juf Diana is vrijdag naar de
Taalspecialisten. Dinsdag zal juf Diana naar het Athena IB overleg gaan.
Klassenouderoverleg
Maandag 30 mei is er Klassenouderoverleg om 9.00 uur.
Jullie kunnen je punten doorgeven aan de klassenouder van je klas.
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’t Winkeltje
Het winkeltje is geopend!
U kunt om 13:00 en 14:30 uur terecht bij ons
winkeltje, op het podium. Onze klas heeft een hele
boel spullen gemaakt om geld in te zamelen voor
kamp!!!
Kom snel!
Klas 5\6
Rommelmarkt
In klas 5/6 hebben wij een rommelmarkt georganiseerd!!!!
Daarom kunt u op woensdag 1 juni bij ons in de rommelmarkt komen snuffelen, het
begint om kwart over 1 tot kwart over 3. Naast een rommelmarkt hebben we ook nog
een nagellak studio, living statues en natuurlijk is er veel te knabbelen. Reden genoeg
om te komen dus… en vergeet niet om een dikke portemonnee mee te nemen!
P.S. Het geld gaat natuurlijk naar het kamp!!
Groetjes
Snow & Ziyal

2

