De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

23 maart 2017
Vrij 24 mrt
Don 30 mrt
Maa 27 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 12
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 Let op
gewijzigde datum!
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

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,
Algemene ouderavond 30 maart 20.00-22.00 uur
Het onderwerp is Kinderziekten en wordt verzorgd door antroposofische arts Loes
Klinge. Zij heeft veel ervaring en kennis, dus dit belooft een avond met interessante
inhoud te worden.
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 verzorging.
Deze avond is niet alleen voor alle ouders van onze school, maar ook voor alle
belangstellenden voor dit onderwerp.
Klassenouderoverleg
In het jaarboekje stond dit overleg gepland op 31 maart, dan ben ik echter niet
aanwezig, excuus hiervoor.
Maandag 27 maart is er klassenouderoverleg om 8.30 uur.
Als je nog puntjes of vragen hebt, geeft ze door aan je klassenouder.
Klusdag
Er was een grote opkomst van ouders! Heel fijn. Er is dan ook ongelofelijk veel gedaan,
zowel binnen als buiten. Ouders hartelijk dank daarvoor! Het is voor ons daardoor extra
fijn met de kinderen te werken.
Scholing
Juf Karlijn zal vrijdag naar de intervisiegroep van de Regenboogspecialist zijn en juf
Tamara zal voor haar invallen.
Joke Rebel

1

MR Kandidaat,
Graag wil ik alle ouders /verzorgers, vanaf de kleuterklas tot klas 5, uitnodigen om zich
kandidaat te stellen voor het lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad van de Kleine
Prins.
We vergaderen ongeveer 5 keer per schooljaar. Een ouder lid en een leerkracht maken
ook deel uit van de GMR van Athena.
Aan de vertegenwoordigers wordt gevraagd zich achter de doelstellingen van school te
stellen.
Het lezen van stukken, verdelen van de ouderbijdrage (onder bepaalde regels) behoren
o.a. tot de taken van de vertegenwoordigers.
Kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek met de MR.
Vragen over de taken van een MR-lid kunnen altijd gesteld worden via het e-mail adres
van de MR, ook kunnen vragen gesteld worden aan de huidige leden van de MR.
Het email adres is: mr@vrijeschooldekleineprins.nl.
Wilt u zich kandidaat stellen, dat kan via het MR e-mail adres.
Mochten er zich meerdere kandidaten melden dan zal er een verkiezing georganiseerd
worden. Het termijn van een lidmaatschap duurt 3 jaar. De sluiting van de
inschrijvingstermijn is 3 april 2017.
Namens de leden van de MR,
Eddy Nonkes (voorzitter).

Toneel klas 3-4: ‘Erik of het kleine insectenboek’
De voorstelling is op vrijdag 24 maart om 11.00 uur en iedereen is welkom!

BLOEMEN- EN PLANTENACTIE 2017
Beste ouders en kinderen die allemaal plantjes hebben gekocht en doorverkocht,
hartelijk dank voor jullie inzet!!! Er is totaal voor € 1977,95 euro verkocht waardoor we
maar liefst € 701,73 voor school hebben verdiend!! Een mooi resultaat! Per klas
hieronder wat er is opgehaald, d e leerkrachten bepalen hoe dit besteed wordt.
Kleuters
Klas 1/2
Klas 3/4
Klas 5/6

€
€
€
€

126,13
121,69
122,76
331,15

De (ijs)prijswinnaars per klas die het meest verkocht hebben, zijn geworden:
Kleuters
Lara Rodrigues Negrada
Klas 1/2
Hessel Hagemeijer
Klas 3/4
Mayra Sweers
Klas 5/6
Sofie de Gier
Deze kinderen hebben voor meer dan € 150,- verkocht en ontvangen ook een (ijs)prijs:
Lara Rodrigues Negrada (kleuters)
Skye Ubbink (klas 5)
Jill te Paske (klas 6)
Sofie de Gier (klas 6)
Allemaal van harte gefeliciteerd!! De prijzen ontvangen jullie bij het ophalen van je
bestelling.
ZATERDAG 25 MAART TUSSEN 10 EN 13 UUR KUN JE JE BESTELLING OP SCHOOL
AFHALEN!
Mocht je die dag echt niet kunnen, neem dan even contact met mij op.
Vriendelijke groet,
Boudewijn te Paske
06-21852774 of boudewijn@tepaske.nl
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Bericht BSO Natuur-Avontuur
Beste ouders en scholen,
In de voorjaarsvakantie is er een uitgebreid vragenonderzoek gehouden naar de behoefte
van voorschoolse opvang op Basisscholen onder de ouders van beide scholen. Van beide
scholen zijn totaal 9 reacties ontvangen. Waarbij 1 ouder van BS IJzevoorde en 1 ouder
van Vrijeschool De Kleine Prins aangeven gebruik te willen maken van de voorschoolse
opvang.
Zoals u zult begrijpen is dit veel te weinig om voorschoolse opvang op dit moment aan
te kunnen bieden.
Als BSO zullen we regelmatig het onderwerp aandacht blijven geven.
Zijn er nog vragen? Bel of mail gerust.
groet,
Katy Seegers
Natuur-Avontuur
ing. M.K.(Katy) Seegers
Bergstraat 57
7021 XH Zelhem
0314-797097 / 06-34227633
www.natuur-avontuur.nl
info@natuur-avontuur.nl
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