
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agenda 
 
Zaterdag 11 januari: Klusdag (09:00-13:00) 
 
Vrijdag 27 januari: Ouderavond gehele school 19:30 
       
Dinsdag 4 februari: Ouderavond klas 5-6 
 
Zaterdag 8 februari: Open dag 10:00-12:00 
 
Dinsdag 11 februari: Open lessen 9:00-10:00 
 
Woensdag 12 februari: Klassenpresentatie 12:00 
 
 
 
DKP Weekbericht week 2 
 
Volgende week; 
Milou aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 
 
Monique aanwezig op maandag en woensdag 
 
Barbara aanwezig op maandagmiddag en vrijdag 
 
 
 
Beste allemaal, 
 
Wat fijn om na de kerstvakantie weer alle uitgeruste gezichten te zien. We 
zijn de eerste week goed begonnen in 2020!  
De kinderen en de leerkrachten genieten van de rust in de lokalen die de 
plafondpanelen geven.  
Wij hopen op een mooi, gezond, vrolijk en leerzaam jaar waarin er 
verschillende gebeurtenissen op de agenda staan. Allereerst zal de open dag 
plaats vinden. Wij hebben al meerdere enthousiaste ouders gesproken die we 
daar zullen gaan zien. Vervolgens werken we toe naar de 
klassenpresentaties waarin we een mooie indruk krijgen van wat de kinderen 
de afgelopen perioden hebben gedaan en geleerd.  
Dit komende half jaar zal de inspectie een schoolbezoek komen brengen. Hier 
zal ik inhoudelijk meer over vertellen op de ouderavond. Vervolgens zullen 
er sollicitatiegesprekken gaan plaats vinden voor een nieuwe intern 
begeleider en een nieuwe directeur. Wij zullen in ieder geval de school en het 
team tot aan de zomervakantie ondersteunen, wat wij met veel plezier doen!   
 
Hartelijke groet, 
 
Milou 
 
 
 
 



Medezeggenschapsraad De Kleine Prins  
 
Beste ouders/ verzorgers  
 
Hebben jullie de algemene ouderavond van maandag 27 januari 19:30 uur in 
de agenda staan?  
Tijdens deze avond zal een nadere toelichting gegeven worden op de in 
november verstuurde brief vanuit het bestuur van de Stichting Vrijescholen 
Athena.  
Ook de stand van zaken omtrent het verbeterplan zal aan bod komen. Een 
speciale brede ouderavond waarbij het bestuur, schoolleiding, IB, MR en OR 
(klassenouder) aanwezig zijn voor vragen.  
Als afsluiting van deze avond zullen we het nieuwe jaar inluiden met een 
drankje en toosten op een positief nieuw jaar.  
Heb je al een vraag paraat? Stuur ons deze alvast door. Dit kan via het e-
mailadres van de MR: mr@vrijeschooldekleineprins.nl  
We hopen op een grote opkomst!  
 
Tot ziens/ horens  
 
Juf Esther, Meester Robin, Nicole Schouten, Robert Haaijk en Pieter 
Hagemeijer  
 
 

Bericht van meester Robin 
 
Lieve ouders, 
 
Afgelopen zaterdag, 4 januari zijn wij papa en 
mama geworden van onze zoon Wieger Kobus 
Pasternak. 
 
Wij leven op dit moment in een onwerkelijke 
bubbel. We ervaren veel emoties deze dagen. We 
zijn ontzettend dankbaar dat ons kindje gezond 
is en dat het goed eet en slaapt. Wij proberen 
samen ook mondjesmaat bij te komen van de 
bevalling. 
 
Ik heb het gevoel dat ik jullie nu allemaal veel 
beter begrijp. Hoe bijzonder het is dat je papa 
mag worden. Ik kijk in een klap met veel meer 
begrip naar ouders met kinderen. Wat een 
voorrecht. 
 
Wieger zal over een tijdje zijn gezichtje laten zien op school, maar eerst op 
aarde komen en een fijne, hechte band met papa en mama opbouwen. 
 
Tot snel en veel groetjes, 
Meester Robin 
 
(vanaf vandaag staat er een mandje op de piano voor meester Robin en zijn 
gezin) 
 
 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.deboekerijzutphen.nl%2Fa-36264171%2Fgeboorte-kaarten%2Fde-ooievaar-marjan-van-zeyl%2F&psig=AOvVaw32LydOQOVRvAv0DO5YA2gR&ust=1578741209462000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDE_7nz-OYCFQAAAAAdAAAAABAE


Schoenendoos actie 
Afgelopen oktober heeft De Kleine Prins weer 
meegewerkt aan de schoenendoosactie voor 
Roemenië . Inmiddels zijn alle lief gevulde 
doosjes weer verspreid. In de bijlage van dit 
weekbericht vindt u het reisverslag van deze 
actie.  
 
 
Klusdag 
Morgen staat er weer een klusdag gepland. Meester Gerrit vraagt de ouders 
die deze keer meehelpen om snoeischaren en een kruiwagen mee te brengen. 
We hopen weer op een productieve dag! 
 

Euritmietjes 
Voorheen kon u, wanneer uw kind(eren) nieuwe euritmie schoentjes nodig 
had(den), deze aanschaffen bij meester Gerrit. Om de voorraden en de 
financiën hiervan beter kunnen beheren wordt de verkoop van de euritmie 
overgedragen aan de administratie. U kunt vanaf heden op maandag en 
vrijdag bij de administratie terecht voor de aanschaf van nieuwe schoentjes. 
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