De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

28 september 2017
Vrij 29 sept
Zat 30 sept
4 t/m 15 okt
Don 5 okt
Woe 11 okt
Don 12 okt
14 t/m 22 okt
Don 26 okt
Vrij 27 okt
Din 31 okt
Din 31 okt
Din 7 nov
Woe 8 nov
Vrij 10 nov

wk 39

Michaëlsdag, alle klassen vrij om 13.00 uur, ouders welkom om 12.00 uur
Klusdag van 9.00-13.00 uur
Kinderboekenweek, thema: griezelen
Stakingsdag basisonderwijs, school vandaag dicht.
Klassenpresentatie 12.00-13.00 uur
Open lessen 9.00-10.00 uur
Herfstvakantie
Laatste dag schoenendoos inleveren!
Koffieochtend
Bosdag klas 1-2
Thema avond ‘Vrijeschool liederen’ 20.00 uur
Ouderavond klas 1-2
13.00 afleveren Kinderpostzegels klas 5-6
St. Maarten Kleu t/m klas 4 vrij om 13.00 Klas 5-6 niet!
17.00 uur de optocht

Aanwezigheid directeur: maandag ben ik op gesprek op bestuurskantoor en donderdag
is de stakingsdag
Berichtje directeur,
Oproep aan alle ouders om de petitie te tekenen en zo onze staking te
ondersteunen.
Aanspreektitel
Even een oude afspraak en goede gewoonte ter herinnering.
Alle volwassenen op school hebben voor hun naam juf of meester. Wij zijn altijd in
functie op school.
Wij willen jullie ouders hierin medewerking vragen om in aanwezigheid van je kind te
spreken over juf Josien, enz.
Nu hoor ik kinderen dit vaak niet gebruiken.
Alvast onze dank voor jullie medewerking.
Voorstelling rondom de Hoorn
Het is nog ver weg, maar zet allen alvast in de agenda.
Woensdag 14 maart krijgen we een mooie interactieve voorstelling door twee muzikanten
rondom het instrument de Hoorn. Bij beide voorstellingen mogen ouders meegenieten.
11.15 klas 3-6 ouders zijn welkom
12.15 klas 1-2 en kleuters ouders zijn welkom
Juf Machteld
Na de herfstvakantie is het verlof van juf Machteld afgelopen en zal zij al haar taken in
klas 5-6 weer op zich nemen.
Juf Esther zal dan weer twee dagen werken in klas 5-6 en twee dagen in de kleuterklas
naast juf Karlijn.
En daarmee nemen we afscheid van juf Hetty, die ons ruim een jaar heeft geholpen met
haar fijne inzet!
1

Ook dank aan juf Esther, juf Diana, juf Linda, juf Judith en juf Karlijn. Met zijn vijven
hebben ze deze lange inval periode ten top ondervangen. Complimenten!
Klassenpresentatie woe 11 okt 12.00 – 13.00 uur
Woensdag 11 oktober is er klassenpresentatie van klas 1 t/m 6. De kinderen laten dan
aan elkaar zien waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Belangstellenden en
ouders zijn van harte welkom in de zaal om mee te genieten.
Dit is niet geschikt voor kinderen die nog niet naar school gaan.
Open lessen do 12 okt 9.00 – 10.00 uur
Dinsdag 14 februari is het Inloopochtend dan kunnen zowel geïnteresseerden als ouders
even in de klas met de les meekijken. Niet in de eigen klas, maar een klasje hoger om
alvast te zien wat er komen gaat. Dit is niet mogelijk in de kleuterklas
Joke Rebel

Bezoek van klas 3-4 aan het
bakkerijmuseum in Hattem
was erg leuk!
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Onze jaarlijkse Schoenendoosactie Roemenië komt er weer aan!
Beste kinderen, ouders, verzorgers,
Wat leuk dat jullie meedoen aan onze schoenendoosactie voor Roemenië!
Wie zijn wij?
Wij zijn een kleine particuliere Achterhoekse hulpgoederenorganisatie voor Roemenië,
Shoebox4Ro genaamd. Sinds enkele jaren organiseren wij twee keer per jaar een
transport met spullen naar scholen, weeshuizen en gezinnen in het westen van
Roemenië. Het inzamelen van hulpgoederen, het laden van de vrachtwagen in Nederland
en het uitdelen van de spullen gebeurt door ons zelf.
Wij reizen op eigen kosten naar Roemenië en hebben persoonlijk contact met de mensen
die de spullen ontvangen. Zo zijn wij er zeker van de alles op de juiste plek terecht komt.
De transporten worden kosteloos verzorgd door de firma Hoftijzer uit Lochem.
Voor financiële bijdragen die we ontvangen zoeken we in overleg met onze Roemeense
contactpersonen een specifiek klein project. Zo hebben we vorig jaar een nieuwe
houtkachel kunnen kopen voor een arm Roma gezin in Uileacu de Beiuș.
Wat is de bedoeling?
Komende maandag krijgen jullie een doos mee naar huis en je kunt deze dan vullen met
spullen. Het kan natuurlijk ook dat je meester of juf heeft voorgesteld om dingen mee
naar school te nemen zodat jullie in de klas, met z’n allen, een aantal doosjes gaan
vullen met spullen voor arme kinderen in Roemenië.
Als je het leuk vindt kun je de doos aan de buitenkant natuurlijk verven of versieren met
een tekening. Ook kun je een brief of kaartje met je eigen foto en jouw adres (mail of
facebook) er in doen.
De doos moet je daarna goed dichtplakken, zodat de spullen er tijdens het transport niet
uitvallen. De wegen in Roemenië zijn namelijk slecht.
We weten van te voren niet hoe de verdeling jongens/ meisjes is. Daarom is het goed om
in elke doos ongeveer hetzelfde te doen. Is jouw doos specifiek voor een jongen of voor
meisje? Schrijf dit dan met een stift duidelijk leesbaar op de doos. (Boy / Girl)
Houd er rekening mee dat de doosjes bestemd zijn voor kinderen van ongeveer 4-8 jaar.
Wat kun je in de doos stoppen?
Bij een winkel zoals Action kun je voor een paar Euro al leuke spulletjes kopen voor in de
doos, maar het speelgoed en de potloden enz. hoeven niet eens nieuw te zijn, maar ze
moeten wel heel en schoon zijn. Speelgoed waarvoor een batterij nodig is, is niet zo
handig. De meeste kinderen zullen geen nieuwe batterijen kunnen betalen wanneer de
meegestuurde batterijen leeg zijn.
We hebben een lijst gemaakt met spullen waarvan wij weten dat Roemeense kinderen ze
goed kunnen gebruiken en die in Nederland gemakkelijk te vinden zijn.
De meeste dingen die ze hard nodig hebben zijn daar te duur of helemaal niet te koop
zijn.
Uit voorgaande jaren bleek dat een lijst voor de inhoud goed werkt. Zo weet iedereen
wat er gegeven kan worden en krijgen de kinderen in Roemenië ongeveer evenveel.
Wij vragen jullie om de doos goed te vullen, we nemen liever 10 goed gevulde dan 25
half lege dozen mee. Lukt het niet om de doos helemaal te vullen, dan kun je natuurlijk
ook samen met een vriendje of vriendinnetje samen een doos maken of je vraagt de
juf/meester wat je het beste kunt doen.
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Wat zou er in een doos kunnen?
1. Pennen, stiften, (kleur)potloden, schriften, blokjes, schrijfpapier, enveloppen
2. Puntenslijper, liniaal
3. Vouwblaadjes, gekleurd papier, kleurplaten
4. Plakband, schaartje, stickers
5. Zeep, kam, borstel, washandje, handdoek
6. Doucheschuim, shampoo
7. Tandenborstel, tandpasta
8. Klein speelgoed, niet meer dan 3 stuks per doos en niet te duur
9. Sjaal, muts, handschoenen
10. Verpakte snoep, chocolade, lolly’s, kauwgum, koekjes en chips
Natuurlijk hoef je niet al deze dingen er in te doen, dit zijn slechts een aantal ideeën.
Wij wensen jullie veel plezier met “het maken” van de doos, de kinderen in Roemenië
zullen er erg blij mee zijn.
Als je de doos “klaar” hebt breng je hem weer mee naar school.
Wij halen de doosjes dan vrijdag 27 oktober weer op en brengen deze vervolgens met de
vrachtwagen naar Roemenië.
De kinderen krijgen de doosjes in de week voor kerst.
Kijk op onze website voor foto’s en verslagen van voorgaande jaren.
www.shoebox4ro.com
Ook kun je ons volgen op facebook: www.facebook.com/Shoebox4Ro

Maandag 2 oktober informatie avond BSO Natuur-Avontuur
Beste ouders,
Al enige jaren bied natuur-BSO Natuur-Avontuur opvang aan voor kinderen van
Vrijeschool De Kleine Prins. Elke schooldag halen we kinderen op met onze bakfiets en
BSO-fiets om op pad te gaan in de natuur.
Wilt u vrijblijvend informatie over onze speciale opvang in de natuur? Elke eerste
maandag van de maand kunt u onze informatieavond bezoeken. Tijdens deze avond
wordt het volgende besproken:
 De filosofie van het buitenspelen in de natuur, hoe belangrijk is het?
 Buiten spelen bij Natuur-Avontuur,want kun je verwachten?
 Waar spelen we tijdens schoolweken en in de vakanties ?
 Kledingadvies
 Vragen van ouders
Locatie: BSO lokaal locatie sbo SAM,
Van Limburg Stirumlaan 5, 7003 BG
Doetinchem
Aanvang: 20.00 uur
Wilt u erbij zijn? graag aanmelden via info@natuur-avontuur.nl
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