De Kleine Prins

basisschool voor vrijeschool onderwijs

7 september 2017
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 36

koffieochtend
Ouderavond klas 3-4 20.00 uur
Ouderavond klas 1-2 20.00 uur
Workshop Dans voor alle klassen
Presentatie Dans door alle klassen voor ouders 12.30 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,
Dans workshop
Op 14 en 15 september hebben alle klassen dansworkshops. Dit jaar op de muziek van
Carnaval des animaux van Saint Saens en weer onder de enthousiaste leiding van Eva de
Bruine.
Rectificatie.
Alle ouders welkom om 12.30 (niet 12.00) uur bij de presentatie van het geheel
aan elkaar.
Te laat komen
Wat staan er weinig kinderen in de rij bij de bel van 8.25 uur. En wat druppelen er veel
na de rijen nog naar binnen.
Vijf minuten (sommigen tien) minuten eerder van huis en ze kunnen met de rij mee naar
binnen en het ochtend begin heeft meer rust voor jullie en ons allemaal.
Joke Rebel
Aan alle ouders,
We zijn nog op zoek naar 1 of 2 mensen die een paar keer per jaar een paar flyers willen
ophangen in Doetinchem. Bijvoorbeeld bij een open dag of een lezing. Graag mailtje aan,
of binnen lopen bij Carole/administratie.
“Blij met de Bij” Inzamelingsactie!
Tijdens het Sint Jansfeest hebben we allemaal mogen genieten van de mooie locatie ‘’De
Stokmoat’’, welke door een kleine groep vrijwilligers op biologisch dynamische wijze is
gevormd en onderhouden. Dit allemaal voor de mens en natuur en met name de bijen.
Om in de toekomst deze locatie verder vorm te kunnen geven en in stand te houden,
kunnen ook zij uw hulp goed gebruiken! Help jij mee de leefomgeving van de bijen te
verbeteren voor een gezond leefklimaat voor mens en dier? Doneer dan een kleine
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vrijwillige bijdrage. In de hal van school staat een hiervoor bestemde spaarbus om uw
vrije gift te kunnen doneren.
Alle kleine Bee-tjes helpen!
Alvast bedankt namenZzzzz.. de Bijen.

Bosdag klas 3-4: Paddenstoelen kijken
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Oogst van de appelboom in
de kleutertuin, en… de
héérlijke appeltaart!

Beste ouder/verzorger,
Op maandag 2 oktober start de week van de opvoeding. De buurtcoaches organiseren in
deze week en daarna een aantal activiteiten rondom mediawijsheid in Doetinchem, waar
wij u alvast op willen attenderen.
In de week van de opvoeding krijgt uw (jongste) kind het boekje ‘Media Ukkies’ mee
naar huis. Dit boekje van Family Factory zit vol met tips over mediaopvoeding en jonge
kinderen. U ontvangt dit boekje van de buurtcoach van Buurtplein. In de bijlage, voorin
het boekje, stelt de buurtcoach die verbonden is aan de school van uw kind(eren) zich
aan u voor. U kunt bij de buurtcoach terecht met vragen over opgroeien en opvoeden
van uw kind, maar ook voor vragen of problemen op het gebied van wonen, zorg, werk
en financiën.
Daarnaast kunt u in deze week op dinsdagavond 3 oktober vanaf 19.30 uur de lezing
‘omgaan met groepsdruk & cyberpesten’, verzorgd door het Bureau Jeugd en Media,
bijwonen in ’t Brewinc, IJsselkade 13 te Doetinchem. Informatie over de lezing vindt u op
de website van Buurtplein. Voor deze lezing kunt u zich aanmelden via:
www.buurtplein.nl/lezing
Wees er snel bij want vol=vol.
Dit schooljaar start de buurtcoach met een presentatie over mediawijsheid & sexting
voor de bovenbouw. Tevens komt er over dit onderwerp een voorlichtingsbijeenkomst
voor u.
Nadere informatie volgt nog.
Team Buurtcoaches
Buurtplein BV
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