De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

9 februari 2017
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
Vrij 24 mrt
Don 30 mrt
Vrij 31 mrt
Zat 1 apr

wk 6

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
GGD Verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur
Alg. ouderavond: Kinderziekten door antroposofische arts Loes Klinge
Klassenouderoverleg 8.30 uur Leerlingenoverleg 11.00 uur
Bazaar 10.00-14.00 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 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.
Open lessen di 14 feb 9.00 – 10.00 uur
Dinsdag 14 februari is het Inloopochtend dan kunnen zowel geïnteresseerden als eigen
ouders even in de klas met de les meekijken. Niet in de eigen klas, maar een klasje
hoger om alvast te zien wat er komen gaat. Dit is niet mogelijk in de kleuterklas
Klassenpresentatie woe 15 feb 12.00 – 13.00 uur
Woensdag 15 februari is er klassen presentatie van klas 1 t/m 6. De kinderen laten dan
aan elkaar zien waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Belangstellenden en
ouders zijn van harte welkom in de zaal om mee te genieten.
Dit is niet geschikt voor kinderen die nog niet naar school gaan.
KleuterNetwerk
Woensdag 15 februari is juf Karlijn naar het Athena KleuterNetwerk. Juf Hetty zal de les
in de kleuterklas verzorgen die dag.
Koffieochtend voor ouders
Vrijdag 17 februari is er koffieochtend in het extra lokaal. Juist voor kleuterouders en
nieuwe ouders leuk om elkaar beter te leen kennen en opvoedkundige zaken met elkaar
uit te wisselen.
Joke Rebel
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