
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Agenda 

 
Zaterdag 21 december t/m 

Zondag 5 januari:    Kerstvakantie 
 
Zaterdag 11 januari:   Klusdag (09:00-13:00) 

 
Vrijdag 27 januari:    ouderavond gehele school 

       
Dinsdag 4 februari:   Ouderavond klas 5-6 
 

Zaterdag 8 februari:   Open dag 10:00-12:00 
 

 
 
DKP Weekbericht wk 51 

 
Na de vakantie; 

 
Milou aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 

 
Monique aanwezig op woensdag en donderdag ochtend 
 

Barbara aanwezig op maandag en vrijdag 
 

Beste allemaal, 
 
Het einde van het jaar is in zicht. Bij deze een korte terugblik op de afgelopen 

tijd. 
 

De anderhalve maand  dat ik hier rondloop, heb ik als positief ervaren. Wat een 
lieve, open kinderen met aandacht voor wat ze doen. Er heerst een 
rustige, vriendelijke sfeer in de school met een prettig pedagogisch klimaat. 

Er heerst een goede luister- en werkhouding binnen de school. Het team is zeer 
betrokken bij de kinderen. Ik zie leerkrachten voor de klas die liefde voor de les 

tonen. En daar kan ik dan weer van genieten. Ouders zijn betrokken en de 
klassenouders doen veel voor de school. Fijn hoor! Het is een mooi gebouw en na 
de vakantie hopelijk ook met een prettigere akoestiek. Na de vakantie hebben 

alle lokalen en kamers geluidsplaten aan het plafond hangen.  
De komende maanden gaan we verder met het verbeterplan wat al eerder is 

ingezet. Monique en ik zien veel concrete zaken waar we de verbetering samen 
met het team mee kunnen voortzetten. Op de ouderavond van 27 januari zullen 
wij hier meer over vertellen.  

Vanmorgen hebben we met elkaar gezongen in kerstsfeer. Wat gezellig dat er 
zoveel ouders waren en bleven. Ook de kerstuitvoering met de kinderen was 

prachtig. Wat een talenten zitten er hier op school.  
Ik wens jullie allen hele fijne, warme kerstdagen en een mooi, gezond 2020! 
Geniet allemaal van een welverdiende vakantie!  

 
Hartelijke kerstgroet, 

 
Milou van Wensen 

Interim Directeur de Kleine Prins 
 
 

 
 



 

 
Vervang klas 1-2 

Zoals de meeste van jullie weten, wordt Robin hoogstwaarschijnlijk, vader 
tijdens de kerstvakantie. Hij heeft twee weken verlof nadat de vakantie voorbij 
is.  Op de maandagen en vrijdagen zal Lieske van de Zandt de klas overnemen. 

Op de twee donderdagen zal Joke Jansen les geven. Er staan helaas veel 
verschillende leerkrachten voor de groep, maar gelukkig wel elke dag een 

leerkracht. Beide leerkrachten hebben vaker bij ons op school ingevallen en zijn 

dus bekend met de werkwijze.   
 
Ouderavond maandag 27 januari 

Medezeggenschapsraad De Kleine Prins  
  
Beste ouders/ verzorgers  

  
Begin november is vanuit het bestuur van de Stichting Vrijescholen Athena een 

brief verzonden over het vertrek van Joke Rebel en de veranderende taken van 
Diana de Lepper-Vergeer. Hierin is een uitleg gegeven over hoe bepaalde keuzes 
tot stand zijn gekomen.   

We zijn nu even verder in de nieuwe setting en willen jullie graag verder 
informeren over deze veranderingen/ wisselingen.     

In overleg met Peronnik Veltman is besloten om hiervoor een school brede 
ouderavond te organiseren.  
  

Tijdens deze ouderavond zullen de volgende onderwerpen aan bod komen:  
1. Toelichting door Peronnik op deze veranderingen en ruimte voor 

eventuele vragen over het waarom van de wisseling;  
2. Stand van zaken m.b.t. het verbeterplan (waar staan we nu en wat 

willen we wanneer bereikt hebben);  
3. Waar kan je terecht met vragen die je als ouder kan hebben 
(wanneer ga je naar de leerkracht, wanneer naar de klassenouder, wanneer 

naar de MR)  
Deze avond zal zowel Peronnik, Milou als de MR inhoudelijk toelichting geven op 

deze onderwerpen.   
  
In het weekbericht van vorige week was al een aankondiging gegeven van deze 

school brede ouderavond. Echter hier stond vrijdag 27 januari, dit moet 
maandag 27 januari zijn. Zet het alvast in de agenda.  

  
Als afsluiting van deze avond zullen we het nieuwe jaar inluiden met een drankje 
en toosten op een positief nieuw jaar.  

  
Als er naar aanleiding hiervan, of over andere onderwijskundige zaken, ideeën of 

zorgen zijn, speek ons aan of stuur een bericht. Dit kan via het e-mailadres van 
de MR: mr@vrijeschooldekleineprins.nl  
  

Namens de voltallige MR wensen we jullie alvast fijne feestdagen toe.  
Juf Esther, Meester Robin, Nicole Schouten, Robert Haaijk en Pieter Hagemeijer  
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Klusdag zaterdag 11 januari 

Zaterdag 11 januari staat er weer een klusdag op de planning. In de week voor 
de klusdag hoort u mee over wat er op de planning staat en welke materialen er 

eventueel moeten worden meegebracht. In het onderstaande overzicht ziet u 
welke ouders er dit maal aan de beurt zijn. Zet het vast in de agenda! 

 

 
Oproep van de muziekgroep 

Onze muziekgroep is hard op zoek naar nieuwe ouders die zich hier bij willen 
aansluiten. De muziekgroep ondersteunt de school een aantal keer per jaar bij 

jaarfeesten en vieringen, dit kan immers niet plaatsvinden zonder muziek en de 
mooie Vrijeschoolse liederen. 
Speelt u een instrument of heeft u een gouden keel? Reageer dan op deze mail! 

 
 

 
School schaatsen 

Gisteren hebben klas 3-4 en klas 5-6 
geschaatst op de schaatsbaan op het 
Simonsplein. Wat hebben de klassen veel 

plezier gehad! Het was ook nog eens de 
verjaardag van juf Magda, er werd 

getrakteerd op oliebollen! 
  

 

 

 

 

 

 

 

Sam Baakman Cecillia Bakels 

Renske Geluk David Beijer 

Fee v/d Spreng Marly-Lou van Golden 

Fos Romme Viggo Wolffensperger 

Mart Straatsma Tristan van Raaij 

Sam de Gier Lara Rodrigues 

Eliza Kamies Doris Balemans 

Nienna Huismann Niels Berendsen 


