De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

12 januari 2017
Woe 18 jan
Vrij 20 jan
Vrij 20 jan
Woe 25 jan
Don 26 jan
Zat 28 jan
Don 2 feb
Don 9 feb
Don 9 feb
Zat 11 feb

wk 2

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
Ouderavond Kleuterklas 20.00 uur
Voorstelling 3-4 ‘1 papa + 1 mama + twee huizen’
Ouderavond klas 3-4 20.00 uur
Open dag 10.00-12.00 uur

Allemaal de beste wensen voor 2017
Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag.
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,
Na een fijne vakantie zijn wij deze week allemaal weer begonnen met goede zin.
Juf Hetty weer met plezier terug in de kleuterklas op de maandag en juf Linda voor het
eerst bij ons op school in klas 5-6 op de donderdag.
Letten jullie op:
Woensdag 18 januari zijn alle klassen om 12.00 uur vrij, omdat de leraren een
studiemiddag hebben.
Klassenouderoverleg vrijdag 20 januari
Als jullie puntjes hebben, vergeet dan niet die door te geven aan je klassenouder.
Klusdag zaterdag 28 januari 9.00 – 13.00 uur
Even ter herinnering en planning voor de ouders die dan aan de beurt zijn.
Za 28 januari 2017
Noelle Mellee
Renske Geluk
Megan Beerthuizen
Amber Liem
Mart Straatsma
Sam de Gier
Eliza Kamies
Tirza Wolffensperger

Liz Vrught
David Beijer
Vera de Bruin
Vila Wezel
Tristan van Raaij
Lara Rodrigues
Roemer Hoefsloot

Joke Rebel
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- Bijgevoegd in de mail de bijgewerkte leerlinglijsten omdat er veel nieuwe
instroom is geweest.
- Bij luizencontrole na de vakantie blijken we luizenvrij te zijn!
- Donderdag 19 januari is de volgende MR vergadering.
- Bijgevoegd in de mail informatie over de Ropa Trail run 2017
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