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Agenda 

 
Maandag 16 december:   3e Advent 

 
Vrijdag 20 december:   Kerstviering (13:00 vrij) 
 

Zaterdag 21 december t/m 
Zondag 5 januari:    Kerstvakantie 

 
Zaterdag 11 januari:   Klusdag (09:00-13:00) 
 

Vrijdag 27 januari:    ouderavond gehele school 
      (verdere informatie volgt) 

 
DKP Weekbericht wk 50 
 

Milou (directie) aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag 
 

Monique (Ib-er) aanwezig op maandag en vrijdag 
 

Barbara (administratie) aanwezig op maandag en vrijdag 
 
Vervanging klas 5 en 6 op donderdag 

De afgelopen tijd heeft Judith van den Brink ingevallen op de donderdag in klas 
5/6. Na de kerstvakantie krijgt zij op donderdag en vrijdag een eigen kleuterklas 

op De Esch in Winterswijk. Wij zijn heel blij voor haar en zullen na donderdag 
afscheid van haar nemen voor deze klas. Na de kerstvakantie zal Lieske van de 
Zandt op donderdag voor de klas staan. De kinderen hebben juf Lieske al eerder 

gehad dit jaar. Ondertussen gaat juf Machteld door met haar re-integratie traject 
en zal steeds meer op de donderdag in de groep staan. Wij wensen Judith een 

heel fijn schooljaar in Winterswijk 
 
Medezeggenschapsraad 

Hallo allemaal! Mij is gevraagd mezelf voor te stellen als 
nieuw lid van de MR. Nu zal ik voor de meeste geen 

onbekende zijn met in 3 van de 4 klassen een kind. Mijn 
naam is Nicole Schouten, moeder van Ot (klas 3), Saar 
(klas 2) Fos (kleuterklas) en Boet (over 1,5 jaar een 

kleuter).  

Samen met mijn man Dave run ik een kleinschalige 
zorginstelling, waar wij met de kinderen ook bij wonen. In 

onze instelling wonen mensen met een licht tot matige 
verstandelijke beperking, een stoornis is het autistische 

spectrum en/of GZ problematiek. In mijn werk probeer ik 
zo veel mogelijk drempels weg te nemen voor onze 
bewoners, zodat zij als volledig lid van de maatschappij 

mee kunnen doen. Als MR lid wil ik proberen zoveel mogelijk drempels weg te 
halen tussen schoolplein, daar waar ouders met elkaar praten. En de 

lerarenkamer/directiekamer. Zodat leerkrachten en directie weten wat er leeft 
onder ouders. En ouders weten dat hun ideeën, ervaringen en meningen gehoord 
worden. Mocht je iets kwijt willen over het schoolbeleid (dus klas overstijgende 

zaken) spreek me vooral aan! 

Met vriendelijke groeten,  
Nicole Schouten 

 



Klas 5-6 organiseert! 

 
 

Op woensdag 18 december om 13:00 

Organiseren wij (klas 5/6) een cadeaumarkt! 

Dit wil je niet missen!  

Ons kraampje met zelfgemaakte cadeautjes vind je in de zaal. 

De opbrengst gaat naar ons schoolkamp! 

 Zien we jullie ook?  

Tot woensdag!!! 

 
 

3e advent 
Aanstaande maandag vieren we de 3e advent. Deze staat in het teken van het 

dierenrijk. De kinderen mogen aankomende week voor de adventstafel in de 
grote zaal iets mee nemen uit het dierenrijk, denk hierbij aan bijvoorbeeld 
schelpen, plukje wol of veertjes. 

 
 

Kerstmis  
De zon die het aardeleven de levenskracht schenkt, heeft zich teruggetrokken en 
komt maar nauwelijks boven de kim. Het zijn nu de sterren en de maan die in dit 

jaargetijde tot de mensen spreken. Al lang, heel 
lang heeft men de bijzondere betekenis van het 

donkerste deel van het jaar gevoeld en dit wordt 
met het Midwinterfeest, met het Kerstfeest, 
gevierd. De kerstboom wordt uit het bos gehaald 

naar de huizen, want de spar is de boom die 
groen blijft in de winter. De spar heeft het meest 

behouden van het leven uit het voorgaande jaar.   
  
De boom wordt versierd, want al draagt hij zelf 

geen dennenkaarsjes om zijn levenskracht te 
uiten, wij weten dat die krachten in de boom nog 

leven en van binnen werken om straks tot bloei te 
komen.   
  

  
Er worden kaarsen in de kerstboom aangebracht, 

want al is het buiten duister en staat de zon laag, 
wij weten dat de dagen zullen gaan lengen en dat 

de natuur weer zal gaan ontwaken. We ontsteken de kaarsen, zoals er nieuw 
levenslicht zal worden ontstoken als straks in de natuur de planten gaan 
ontluiken, zoals er licht in de mens wordt ontstoken wanneer zij het wezen van 

de Christus gaan begrijpen.  
   

 
 
 



In de kersttijd moeten de krachten gewekt worden, die voor het nieuwe jaar 

nodig zijn. Daarom is in de donkerste tijd het Kerstkindje geboren in een donkere 
stal, het kindje van Maria dat later opgroeide tot de leraar Jezus.   

  
Klein en onaanzienlijk was dit kindje in de ruwe kribbe, zoals veel van zuivere 
oorsprong zich van het lagere tot het hogere ontwikkelt. Net zoals uit het 

onaanzienlijke zaad dat in de donkere aarde gelegd wordt, de plant met 
kleurrijke bloemen of de statige boom voortkomt.   

  
Kerst op De Kleine Prins 
Aanstaande vrijdag is het weer zover. De kerstvakantie staat voor de deur en we 

vieren het kerstfeest op school. Wij verzoeken de kleuters aanstaande vrijdag 
net als de andere klassen te verzamelen op het grote plein bij de hoofdingang 

zodat we deze dag gezamenlijk kunnen beginnen. 
Om iedereen in de sfeer te brengen zal het team van De Kleine Prins een kerst-
entree verzorgen, we zouden het erg leuk vinden als de ouders hier bij aanwezig 

zijn. Vervolgens vieren wij met de leerlingen het kerstfeest binnen. 
 


