De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

11 Mei 2017
Vrij 12 mei
Di 16 mei
Di 16 mei
Vrij 19 mei
Maa 22 mei
Woe 24 mei
25-28 mei
Di 30 mei
Vrij 2 juni
3-6 juni
Don 8 jun
Vrij 9 jun
Zat 10 jun
13-16 jun
Woe 14 jun
Vrij 16 jun
Vrij 16 jun
Vrij 23 jun
Don 29 jun
Vrij 30 jun
Vrij 30 jun
Woe 5 jul
Don 6 jul
Vrij 7 jul
8 jul-20 aug

wk 19
Koffieochtend
Schoolfotograaf
Start Avond4daagse
Bosdag klas 3-4
Klas 5-6 Excursie Heemtuin
Bosdag klas 1-2
Hemelvaartweekend
Ouderavond kleuters 20.00 uur
Pinkster/Meiboom viering alle klassen 13.00 uur vrij
Pinksterweekend
Ouderavond toekomstige 1e klas 20.00 uur
Klassenouderoverleg 8.30 uur Leerlingoverleg 11.00 uur
Tuin klusdag 9.00-13.00 uur
Kamp klas 5-6
Bosdag klas 1-2
GGD verpleegkundige spreekuur 8.30-9.30 uur
Euritmie voorstelling 12.00 uur voor alle klassen
Alle klassen 13.00 uur vrij en dan om 17.00 uur St. Jan’s feest.
Juffendag Kleuters
Bosdag 3-4
Koffieochtend
Toneelstuk 5-6 en afscheidsavond
Jaarafsluiting met alle ouders 20.00 uur
Laatste schooldag tot 12.00 uur
Zomervakantie

Aanwezigheid directeur: dinsdag en vrijdag.
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,
Hopelijk hebben jullie ook allemaal een hele fijne meivakantie gehad, ondanks de lage
temperaturen dit jaar. Wij ook allemaal, hoewel deze vakantie voor de leraren deels
werkvakantie is i.v.m. de getuigschriften.
En dan gaan we al weer op voor de laatste negen weken van dit schooljaar.
Kleuterklas 2017-2018
Komend schooljaar zullen juf Esther en juf Karlijn de leerkrachten van de kleuterklas zijn.
Maar vanwege het zwangerschapsverlof van juf Machteld starten we het jaar tot einde
verlof: met juf Karlijn en juf Hetty. Omdat juf Hetty de eerste 3 schoolweken nog met
vakantie is zal juf Karlijn die weken 5 dagen werken en daarna haar 3 dagen.
Schoonmaak
Vanuit klassenouder overleg is de vraag gekomen of wij een duidelijke regel aan kunnen
geven over de eigen kinderen tijdens het schoonmaken van de klas.
Daar hebben wij in het team naar gekeken.
Tijdens de schoonmaak van de klas zijn de eigen kinderen tot 13.30 uur in de klas,
daarna mogen zij ook buiten spelen (niet op de gang of in de zaal).
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Kleuters zijn indien aanwezig gewoon in de klas.
KleuterNetwerk
Woensdag 17 mei is juf Karlijn weer naar het KleuterNetwerk van de Athenascholen.
Juf Tamara zal haar vervangen.
Joke Rebel

Avondvierdaagse
Hallo allemaal,
Nog even en we gaan van start! In de bijlage van de mail vinden jullie een overzicht met
starttijden, startplekken etc.
De kinderen krijgen op school het gele schoolshirtje mee naar huis om tijdens het lopen
aan te doen. Zo zijn we als school goed herkenbaar, maar zo is ook voor een evt
verdwaald kind snel te zien waar de rest is. Verzoek is dan ook om dit shirtje over alles
heen te dragen (indien mogelijk). De week na de avondvierdaagse graag het shirtje
ONGEWASSEN inleveren bij de juf of bij mij.
Snoepjes voor onderweg zijn op zich prima, maar het is geen snoepfestijn. Wil je graag
uitdelen, zorg dan voor iets verantwoords!!
Mochten er nog vragen zijn, hoor ik het graag!
Groeten en alvast heel veel wandelplezier gewenst!
Boudewijn
06-21852774

- In de bijlage van de mail treft u een vacature aan van de
Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem.

- Biologische bloemenzaden zijn gemakkelijk online te bestellen bij onder
andere Honey Higway www.honeyhighway.nl

2

