De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

24 augustus 2017
Din 5 sept
Vrij 8 sept
Din 12 sept
Don 14 sept
Don 14 sept
Vrij 15 sept
Maa 18 sept
Din 19 sept
Woe 20 sept
Woe 27 sept
Vrij 29 sept
Zat 30 sept

wk 34

Ouderavond kleuterklas 20.00 uur
koffieochtend
Ouderavond klas 3-4 20.00 uur
Ouderavond klas 1-2 20.00 uur
Workshop Dans voor alle klassen
Uitvoering Dans door alle klassen voor ouders 12.00 uur
Klassenouder en leerlingenoverleg 8.30 en 11.00 uur
MR vergadering
Ouderavond klas 5-6 20.00 uur
Kinderpostzegels klas 5-6
Michaëlsdag, alle klassen vrij om 13.00 uur
Klusdag van 9.00-13.00 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,

Allemaal een goed schooljaar gewenst.
Via een aparte mail zijn jullie al op de hoogte gesteld van verdrietig nieuws van juf Linda
en ook heugelijk nieuws van juf Machteld.
Wij hebben de laatste week van de vakantie al weer enthousiast gewerkt om alles voor te
bereiden voor een goede start. Ook waren er afgelopen vrijdag wat ouders die ons buiten
daarmee geholpen hebben.
Meester Gerrit gaat buiten de zomervakantie weg en heeft in de vakantie doorgewerkt.
Dus binnen en buiten was er al veel gedaan en op orde.
Maandag was een mooie jaaropening met veel ouders in de zaal. De sprongen van de
nieuwe eerste klas, zingende stemmen en de mooie verhalen van wat komen gaat.
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Zomercursus
Je zal maar zo gek zijn om in je zomervakantie een hele week aan de studie te gaan.
Vrijeschool leraren zijn zo enthousiast. In Zutphen komen dan honderden
vrijeschoolleraren uit Nederland en België bij elkaar om zich voor te bereiden op een voor
hun nog onbekende klas met zijn specifieke jaarplan. Voor onze school waren dit jaar juf
Magda en juf Marijt daar een week aan de studie.
Joke Rebel
Welkom in de kleuterklas aan; Demi, Olivia, Vajén en MaryLou!
Euritmietjes
Willen alle ouders nog even checken of de euritmietjes (slofjes) nog passen en zo nodig
nieuwe aanschaffen, er lopen nu nog veel kinderen op sokken rond.
Luizenpluizer gezocht!
Het zou fijn zijn als nog één ouder ons luizenpluis team komt versterken. Graag melden
bij Mieke of Tamara.
Verder kunnen we melden dat er bij de controle afgelopen dinsdag geen luizen zijn
gevonden! Fijn dat ouders in de vakantie dit zelf ook in de gaten hebben gehouden.

- De volgende Avond4daagse zal zijn van 14 t/m 18 mei 2018
- Bijgevoegd in de mail een nieuwsbrief van het Buurtplein.
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