De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

9 maart 2017
Woe 15 mrt
Za 18 mrt
Vrij 24 mrt
Don 30 mrt
Vrij 31 mrt
Din 4 apr
Woe 5 apr
Vrij 7 apr
Do 13 apr
14 t/m 17 apr
18 t/m 20 apr
Vrij 21 apr
22 apr- 7 mei

wk 10
Bosdag 5-6
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
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: donderdag. Maandag ben ik naar directeuren overleg Athena.
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,
Hopelijk is iedereen na een lekker vakantie weekje weer net zo goed gestart als wij op
school. Met nog een warme herinnering aan een fijne Carnaval viering. Ik heb
enthousiaste verhalen gehoord.
Dank aan de leerkrachten en ouders die zich hiervoor met succes ingezet hebben.
Oudergesprekken
Nog even ter herinnering: hebben alle ouders zich al opgegeven voor een oudergesprek?
Scholing
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Afgelopen maandag was juf Esther naar de ‘opfrisdag’ voor interne Vertrouwenspersoon
en donderdag is juf Linda naar de applicatiecursus. Op beide dagen heeft juf Diana les
gegeven aan klas 5-6.
Komende maandag en dinsdag ben ik naar de directeuren tweedaagse en dus niet op de
scholen aanwezig.
Houtspaan
Hartelijk dank aan Rick en de ouders die hem hebben geholpen in de vakantie om de 2e
berg houtspaan weer over het terrein te verspreiden.
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.
Ouders Muziekschool
Denken jullie er met het vertrekken na de les weer aan dat wij op dat tijdstip
vergaderen, dus zo stil mogelijk.
Burenoverlast
Omdat kinderen op onze school van ver komen is het onvermijdelijk dat de buren van
ons verkeer en parkeren overlast hebben. Laten we dus allemaal zorgen dat dit tot een
minimum beperkt wordt. En daarmee meteen aan de kinderen het goede voorbeeld
geven.
Dus alleen parkeren waar dit mag, vooral niet te dicht op de hoek.
De containers van de buren moeten op de straat staan, dus het verzoek aan jullie om ze
niet eigengereid op de stoep te zetten. Dan worden ze namelijk niet geleegd!
Alvast bedankt voor de medewerking.
Joke Rebel
Aan alle ouders,
Het GGD verpleegkundige spreekuur van 24 maart vervalt.

BLOEMEN- EN PLANTENACTIE 2017
Het laatste weekend om viooltjes, geraniums en surfinia’s te verkopen komt eraan! In de
bijlage vinden jullie de bestellijst.
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Nog even wat info op een rijtje:







Uiterlijk dinsdag 14 maart dien je je bestellijst in te leveren bij de eigen juf of bij
Boudewijn!
Per kind kan max 1 lijst worden ingeleverd en graag ook op naam van het kind!
Inleveren in gesloten envelop incl gepast geld!
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.
Het vervolgens afleveren van de door jou verkochte plantjes verzorg je zelf.

Bij verkoop van €150,- of meer krijg je een leuke attentie! Bovendien is er per klas voor
degene die het meest verkocht heeft, ook een leuke prijs! Ongeveer een derde van de
omzet is winst voor school en zal ten gunste komen voor de eigen klas!! Dus laten we er
samen een groot succes van maken!!!!
Heel veel succes met de verkoop!!
Vriendelijke groet,
Boudewijn te Paske
06-21852774 of boudewijn@tepaske.nl
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