De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

6 april 2017
Vrij 7 apr
Maa 10 apr
Din 11 apr
Do 13 apr
Do 13 apr
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

wk 14
Palmpasen gewone schooltijden
Klas 5-6 Verkeersexamen
Schoolvoorstelling ‘Natuurlijk’ Amphion klas 1-2 en 5-6
Paasviering alle klassen 13.00 uur vrij
MR vergadering 20.00 uur
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

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 Kinderziektes
Hoewel er maar een heel klein clubje ouders was, hebben we geboeid geluisterd naar
twee zeer bedreven specialisten op dit gebied. Een arts met grote kennis over
kinderziektes en wat hun werking is vanuit de antroposofie. Een verpleegkundige met
grote vaardigheid op het gebied van de behandeling, zodat we als ouder hiermee zelf aan
de slag kunnen.
Een fijne en praktisch ingerichte avond.
Ochtendbegin klas 1 t/m 6
Wellicht bij sommige vergeten en bij nieuwe ouders nog niet bekend.
Wij luiden de bel om 8.25, dan nemen ouders met kus of knuffel afscheid en gaan de
kinderen in de rij staan. Ouders gaan aan de buitenkant staan en niet tussen de rijen. Juf
neemt de kinderen dan mee naar binnen. En bij te laat komen afscheid bij de deur
Voetbal Fair Play prijs
Heel bijzonder en daarom een vermelding in het weekbericht waard.
Afgelopen week wonnen de jongens van klas 5 een wel heel bijzondere prijs. Het jaarlijks
schoolvoetbaltoernooi heeft nu aparte jongens en meidenteams ingesteld. En een prijs
voor het team dat zich op een tiental te beoordelen punten het sportiefst spelende team
mag noemen. Terwijl onze zes jongens van klas 5 waarschijnlijk alleen maar dapper
probeerden te winnen, kwam bij de uitreiking een verrassing. Zij hadden op alle 10 de
punten positief gescoord en sleepten daarmee de trofee voor Fair Play binnen.
Wat mij betreft de enige prijs die er echt toe doet met voetballen.
Dus complimenten mannen van klas 5!
Joke Rebel
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Vertrouwenspersoon
Op school streven we samen naar een veilig schoolklimaat.
Ouders en kinderen kunnen met vragen of klachten over pesten, seksuele intimidatie,
agressie, geweld of discriminatie
terecht bij de vertrouwenspersoon. Op De Kleine Prins is dat juf Esther Voortman.
Zij is te bereiken via vertrouwenspersoon@vrijeschooldekleineprins.nl
Avondvierdaagse 2017
De Kleine Prins loopt ook dit jaar weer mee met de avondvierdaagse, van dinsdag 16 mei
t/m zaterdag 20 mei! Deelnemers dienen van deze 5 dagen er 4 mee te lopen, je mag
zelf je rustdag kiezen. En omdat het de 60e editie is, is er op zaterdagmiddag/-avond
een extra feestelijke intocht!
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Kleuters en klassen 1 t/m 3 lopen de 5 kilometer.
Klassen 4 t/m 6 lopen de 10 kilometer.
Het inschrijfformulier is deze week aan uw kind meegegeven. Graag uiterlijk 21 april
weer inleveren!!
Vriendelijke groet,
Boudewijn te Paske

Buurtplein organiseert een ouderbijeenkomst, die gericht is op thema’s die
spelen bij kinderen van gescheiden ouders.
Informatie hierover als bijlage in de mail.
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