De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

2 februari 2017
Don 2 feb
Don 9 feb
Don 9 feb
Zat 11 feb
Din 14 feb
Woe 15 feb
Don 16 feb
Vrij 17 feb
Vrij 24 feb
25 feb-5 mrt
Woe 15 mrt
Za 18 mrt

wk 5

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
Open lessen 9.00-10.00 uur
Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Oudergesprekken klas 6 VO
Koffieochtend
Carnaval alle klassen 13.00 uur vrij
Voorjaarsvakantie
Bosdag 5-6
Klusdag 9.00-13.00 uur

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,
Open dag 11 februari 2017 van 10.00 – 12.00 uur
Er is nog tijd om alle kennissen, buren en familie attent te maken op de Open dag van 11
februari 2017, wij staan klaar om hen te ontvangen.
Klusdag
Geweldig de hele berg houtspaan ligt goed verspreid op het plein!
Lieve ouders weer hartelijk dank voor het klaren van de klussen.
Algemene ouderavond verplaatst naar 30 maart
De algemene ouderavond van 16 maart is verplaatst naar 30 maart. Het onderwerp is
Kinderziekten en wordt verzorgd door antroposofische arts Loes Klinge.
Zij was al bezet op 16 maart. Vanuit de antroposofie wordt anders gekeken naar
kinderziekten, wat is hun rol in het kinderleven en hoe kunnen we er mee omgaan. Loes
Klinge zal ook een verpleegkundige meenemen, die ons kan vertellen over de praktische
fysieke verzorging.
Deze avond is niet alleen voor alle ouders van onze school, maar ook voor alle
belangstellenden voor dit onderwerp.
Joke Rebel
Hallo ouders en leerlingen,
Ik ben Gerco Thijssen, 27 jaar en ik zit in het tweede jaar van de deeltijd-Pabo in
Doetinchem. Ik woon samen met mijn vrouw en twee kippen in Arnhem.
In het kader van mijn bovenbouwstage zal ik tot aan het einde van het schooljaar elke
dinsdag les komen geven in klas 5/6. Ik zal dit semester samen met de leerlingen onze
‘wereld gaan verbreden’. In dit project gaan we vanuit verschillende invalshoeken een
onbekend land in kaart brengen. Ik hoop samen met mijn enthousiasme en reislust, de
nieuwsgierigheid in de kinderen naar boven te halen.
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Ik heb er heel veel zin in en ik kijk er naar uit om een leuke en leerzame tijd te hebben!
Als je me wilt spreken, dan ben ik altijd in voor een praatje.
Bericht van de Luizenpluismoeders,
Er zijn weer luizen geconstateerd, inmiddels onder controle maar graag alert zijn en ook
meteen doorgeven aan leerkracht of luizenpluisouder als u zelf luizen signaleert bij uw
zoon/dochter.
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