De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

18 Mei 2017
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 20
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
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,
Scholing
Dinsdag 23 mei is juf Marijt naar de scholing Taalspecialist. Juf Diana vervangt de lessen
in klas 3-4.
Luizenouders gezocht
De school is weer volledig luizenvrij. Dankzij de fijne inzet van de luizenouders hebben
we dit probleem al jaren teruggedrongen. Omdat er uit dit clubje een aantal ouders
vertrekken, zoeken we nieuwe ouders die hun handen hiervoor aanbieden.
Opgave in informatie bij Mieke Ubbink (moeder van Skye)
Koffieochtenden
Afgelopen jaren hebben Rebecca en Barbara een zestal koffieochtend per jaar op de
vrijdagochtend verzorgd. Dit is bedoeld om gezellig als opvoeders van alles met elkaar
uit te wisselen. afgelopen jaren was er meermaals iets leuks te knutselen.
Dames hartelijk dank daarvoor.
Wie van de klassenouders (of andere ouders) wil dit stokje over nemen?
Administratie
Dinsdag zag juf Carole niet aanwezig zijn op de administratie. Jullie kunnen met vragen
bij mij terecht.
Joke Rebel
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MR
Beste ouders/verzorgers,
Aan het eind van het schooljaar zit mijn termijn in de Medezeggenschapsraad erop,
omdat ik in een eerdere periode al een dubbele periode meegedraaid heb, leek het mij
goed om plaats te maken voor een vervanger.
Bij de laatste MR-vergadering van dit schooljaar zal ik het voorzitterschap overdragen
aan Robert Haaijk.
De laatste 2 jaar was ik namens de Kleine Prins ook vertegenwoordiger in de
Ondersteuningsplanraad van het Samenwerkingsverband Doetinchem e.o. Door de
nieuwe indeling zitten de vertegenwoordigers vanaf komend schooljaar op eigen titel in
de OPR. In deze overgangsperiode tot het moment dat de nieuwe leden ingewerkt zijn,
zal ik hiervan voorzitter zijn.
Pieter Hagemeijer zal mijn open plek met ingang van het volgend schooljaar in de MR
innemen. Na zijn kandidaatstelling heb ik een goed gesprek met hem gehad. De laatste
vergadering heeft hij al bijgewoond en zal ook de volgende vergadering aanwezig zijn.
Hij zal zich ook in het weekbericht, voor zover u hem niet kent, aan u voorstellen.
Met vriendelijke groet,
Eddy Nonkes
Nieuw MR lid
Als aankomend MR lid, wil ik me graag even kort voorstellen aan diegene die mij nog
niet kennen (voordeel van deze relatief kleine school is dat veel ouders elkaar tot op
zekere hoogte al wel kennen).
Mijn naam is Pieter Hagemeijer en ik ben getrouwd met Inge (klassenouder kleuterklas).
Vader van Hessel (2e klas) en Suus (kleuterklas). Als kind heb ik op de vrije school in
Krimpen aan den IJssel gezeten. Vanwege mijn studie ben ik in het Oosten van het land
terecht gekomen en woon inmiddels alweer meer dan 10 jaar met veel plezier in
Doetinchem.
Momenteel ben ik werkzaam als zelfstandig ondernemer.
Ik ben graag realistisch en doelmatig en ga uit van gezond verstand, maar zoek waar
nodig ook naar creatieve oplossingen. Hierbij gebruik ik een breed integraal blikveld.
In mijn dagelijks leven haal ik veel voldoening uit het verbinden van mensen en gaat het
mij om de ontmoeting met de ander. Dit uit zich in een open en toegankelijke
omgangsvorm.
Nader kennismaken?
Bel voor een kop koffie: 06-44611686
Pieter Hagemeijer
Opleiding juf Diana,
Voor de opleiding beeldcoach die juf Diana volgt, kunnen er video-opnames gemaakt
worden op school.
Beeldcoaching is een methode van leraar begeleiding waarbij korte video-opnamen in de
groep worden gemaakt met als doel leraren te begeleiden bij hun onderwijskundige taak.
Er worden slechts korte fragmenten van de opname gebruikt.
Belangrijke uitgangspunten zijn: de sfeer in de klas, hulp aan individuele leerlingen, de
manier waarop de groep werkt, de manier waarop de leraar lesgeeft.
De video-opnamen worden met de leraar besproken en samen met de coach gaan ze na
hoe een en ander in de klas verloopt. Soms zal dit gesprek aanleiding zijn voor
verandering.
Het spreekt vanzelf dat de beelden alleen voor intern gebruik zijn. Wanneer het gaat om
uw zoon of dochter zal uiteraard via school uw instemming worden gevraagd.
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Aan de ouders van de Kleuterklas
Willen jullie de geleende kleding weer terug brengen? Er is op dit moment geen
noodkleding meer, mocht er een ongelukje gebeuren.
Alvast bedankt!
Even voorstellen:
Mijn naam is Jitske Gerritsen en ik ben 18 jaar.
Ik woon samen met mijn ouders zus en broer in Duiven.
Ik zit op het graafschap college, en doe daar de opleiding helpende
zorg en welzijn, en zit in het eerste leerjaar.
Ik werk graag met kinderen en ben dan ook erg blij met mijn stage
plaats op de kleine prins bij de kleutergroep.
Met deze stage hoop ik meer te kunnen leren over de kleuterleeftijd
en de omgang met de kleuters.
Bosdag klas 1-2
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Koffieochtend
Prachtige macramé ontwerpen gemaakt door een klein groepje onervaren maar zeer
gemotiveerde ouders.
Wat een leuke en ontspannen ochtend!

- In de bijlage van de mail, een uitnodiging van Euritmie groep Zutphen om
vrijblijvend een keer mee te doen.
- Ook in de bijlage, een uitnodiging van het Buurtplein voor een koffieochtend
over opvoeden.
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