De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

13 april 2017
14 t/m 17 apr
18 t/m 20 apr
Vrij 21 apr
22 apr- 7 mei
Woe 10 mei
Don 11 apr
Vrij 12 mei
Di 16 mei
Di 16 mei
Vrij 19 mei
Woe 24 mei
25-28 mei
Di 30 mei
Vrij 2 juni
3-6 juni

wk 15
Paasweekend
Eindtoets Cito klas 6
Bosdag klas 1-2
Meivakantie
Bosdag 5-6
Voorstelling ‘EI’ Muziekschool voor de Kleuters
Koffieochtend
Schoolfotograaf
Start Avond4daagse
Bosdag klas 3-4
Bosdag klas 1-2
Hemelvaartweekend
Ouderavond kleuters 20.00 uur
Pinkster/Meiboom viering alle klassen 13.00 uur vrij
Pinksterweekend

Aanwezigheid directeur: maandag is 2e paasdag, alleen de 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 overleg
Dinsdag 18 april is er directeurenoverleg Athena in Deventer.
Eindtoets 2017
Meteen na Pasen is er dinsdag, woensdag en donderdag voor klas 6 de Eindtoets. Voor
de ouders van klas 6, stuur uw kind uitgerust naar school en de andere ouders en
kinderen: nog stiller dan anders op de gang.
Fijne Paasdagen.
Namens het team,
Joke Rebel
Bericht van Natuur-Avontuur
Beste ouders,
Onze voorjaars-nieuwsbrief van BSO Natuur-Avontuur is weer klaar. U vind hem in de
bijlage. Over 1,5 week begint de meivakantie. We gaan op zoek naar "De magie van het
woud" met leuke activiteiten. Heerlijke drankjes gaan we brouwen rondom het
kampvuur. U kunt uw kind mee laten doen via een losse inschrijven via info@natuuravontuur.nl
Net als vorig jaar doet BSO Natuur-Avontuur weer mee met de "Dag van de Groene
Kinderopvang" met een leuke activiteit. Noteer in uw agenda alvast de datum:
Wanneer: zaterdag 13 mei 2017
Hoe laat: 13.00 uur -15.30 uu
Waar: Natuurpark De Koekendaal, ingang Rekhemseweg/Koekendaalse weg
Ouders die willen helpen tijdens deze middag zijn van harte welkom!
1

