De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

16 maart 2017
Za 18 mrt
Vrij 24 mrt
Don 30 mrt
Vrij 31 mrt
Din 4 apr
Woe 5 apr
Vrij 7 apr
Do 13 apr
Do 13 apr
14 t/m 17 apr
18 t/m 20 apr
Vrij 21 apr
22 apr- 7 mei

wk 11
Klusdag 9.00-13.00 uur
GGD Verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur VERVALT!
Alg. ouderavond: Kinderziekten door antroposofische arts Loes Klinge
Klassenouderoverleg 8.30 uur Leerlingenoverleg 11.00 uur
Ouderavond klas 1-2 19.30 uur
Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Palmpasen gewone schooltijden
Paasviering alle klassen 13.00 uur vrij
MR vergadering 20.00 uur
Paasweekend
Eindtoets Cito klas 6
Bosdag klas 1-2
Meivakantie

Beste ouders, verzorgers,
Het is mij opgevallen dat er veel termijnbetalingen ouderbijdrage niet per iDEAL worden
overgemaakt, terwijl er door u wel aangegeven is in de factuurlijst voor betaling per
iDEAL. Ik wil u verzoeken om zo veel mogelijk per iDEAL over te maken, tenzij u eigen
overmaking heeft aangegeven op de factuurlijst. Mocht u de link kwijt zijn om naar de
factuurlijst te gaan dan kunt u dit aan mij laten weten en stuur ik u een nieuwe mail met
de link om naar de factuurlijst te gaan. U klikt dan achter de termijn op het iDEAL-icoontje
en start de betaling.
Voor vragen ben ik te bereiken om maandag 17.00-19.00 uur en dinsdag 09.00-15.00 uur;
06-39028947; mail: ouderbijdragen@vsathena.nl.
Vriendelijke groet, Rita Vrielink
Aanwezigheid directeur: maandag en donderdag.
Tussen 8.30 en 9.00 uur inloopspreekuur, even bij mij binnen lopen met een zorg of
vraag. Of u kunt een afspraak maken.
Berichtje directeur,
Directeuren tweedaagse,
Maandag en dinsdag was er een Directeuren tweedaagse. Alle directeuren en de
medewerkers van het stafbureau zijn dan bijeen. Allerlei vaste onderwerpen als
financiën, personeel en onderwijskwaliteit passeren de revue. Er is tijd voor intervisie in
kleine groepjes en we werken allemaal in een werkgroepje aan te realiseren onderdelen
van het Athena beleidsplan. Maandag schoof de Raad van Toezicht ook aan. Dit is een
groep van vijf personen die de uiteindelijke eindverantwoordelijkheid hebben van Athena.
Wij zijn met hen uiteten geweest en ‘s avonds was er een lezing in de nieuw te starten
vrijeschool voortgezet onderwijs in Deventer.
Waarop Aziza Mayo vertelde over haar onderzoek lectoraat Waarde(n) van het
vrijeschool onderwijs.
Joke Rebel
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MR
De MR vergadering is verzet van 6 april naar 13 april 20.00 uur.
Klusdag 18 maart 9.00 – 13.00 uur
In dit lijstje staan de ouders die op deze klusdag staan ingedeeld.
Fien te Paske
Dimitri Besser

Barborka
Smidkova
Skip Hartemink

Tijn de Reus
Kees Nonkes

Heleen
Graalman
Moos
Hamminck
Noor v/d Sluis

Chris Braat

Denzel
Mombarg
Tom Scheffer
Skye Ubbink
Iza Hakvoort
Boudewijn
Hilbrands
Als u niet kunt (net als met de schoonmaakbeurt) zelf met een ander ruilen.
En wilt u een dagje extra, iedereen is altijd welkom.
JUMBO Aktie,
Voor het geld dat we met de Jumbo aktie hebben binnengehaald zijn een paar hele leuke
dingen besteld, de levering laat wat op zich wachten maar 1 van deze dingen is nu
eindelijk bezorgd, een winkeltje!

Aan ouders en kinderen van klas 4, 5 en 6,
De bijzondere theatermiddagen 'Spiegelbeeld' vinden binnenkort plaats bij een
verzorgingstehuis in de buurt!
Kinderen uit klas 4,5 en 6 mogen deelnemen aan een theaterworkshop waar ouderen bij
aanwezig zijn. De kinderen spelen toneel aan de hand van opdrachten en input van de
(dementerende) ouderen. Een bijzondere ontmoeting en samenwerking onder
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begeleiding van Boaz Boele, professionele theaterdocent en theatermaker van
Muziektheaterschool GRID uit Doetinchem.
Dit project wordt geheel georganiseerd door de Gruitpoort, vanuit het Lang Leve Kunst
project. De middagen vinden plaats buiten schooltijden.
Leerlingen kunnen kosteloos meedoen aan deze theatermiddag. Ervaring is niet
noodzakelijk.
In onderstaande afbeelding alle informatie.
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