
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Agenda 
 
 

Maandag 27 januari:   Ouderavond (19:30) 
 
Donderdag 30 en  
vrijdag 31 januari:  Onderwijsstaking (school gesloten) 
       
Dinsdag 4 februari:  Ouderavond klas 5-6 (20:00) 
 
Woensdag 5 februari:  Afscheid Joke en Diana 
 
Zaterdag 8 februari:  Open dag 10:00-12:00 
 
Dinsdag 11 februari:   Open lessen 9:00-10:00 
 
Woensdag 12 februari:  Klassenpresentatie 12:00 
 
Dinsdag 18 februari:  Ouderavond klas 1-2 (19:30) 
 
Vrijdag 21 februari:  Carnaval (vrij om 13:00) 
 
 
 

DKP Weekbericht week 4 
 
Volgende week: 
Milou is aanwezig op maandagmiddag, dinsdag en donderdag. 
 
Monique is maandag, woensdag en donderdag 
 
Barbara aanwezig op maandagmiddag en vrijdag 
 
 
Klassenouder overleg 24 januari 
Vanmorgen hebben we weer een prettig en verhelderend klassenoverleg gehad.  
De volgende punten zijn besproken: 
 
Uitgang klas 1 en 2; de eerste week zijn er wat logistieke problemen. 
Fotini ondersteunt de kinderen met aankleden. Zij zal met de kinderen uit 
klas 1 (en op maandag en vrijdag ook met klas 2) om 13.00 naar buiten 
lopen. De kinderen van de ouders die er niet zijn, gaan om 13.05 weer mee 
naar binnen met Fotini naar de klas. Daar kunnen ze dan opgehaald worden 
door de ouders.  
 
Mindfulness/ Euritmie; kan er meer structurele aandacht komen voor 
mindfulness of euritmie? Milou neemt dit mee naar een teamvergadering. 
 
Juf Anna, de gymdocent van klas 3-4 en klas 5-6, komt weer terug van 
zwangerschapsverlof. De klassenouders regelen een cadeautje met kaart voor 
haar en ook een afscheidscadeautje voor Dominique (de invaller). 
 
 
 
 
 



Invallen; Er staan verschillende leerkrachten voor de klas. Voorheen werkte 
juf Diana hier vier dagen, waardoor zij regelmatig kon invallen. Nu hebben 
we deze luxe niet meer en doen we een beroep op de invallers van de 
vervangingspool. We zullen aan de invallers die hier vaker werken, vragen 
of zij een klein stukje willen schrijven in het weekbericht met een foto 
erbij. Zo hebben jullie als ouders ook een gezicht bij de naam. Verder 
geven we in dit weekbericht aan, voor zover we het al op vrijdag weten, wie 
er wanneer invalt in de groep. 
 
Huiswerk; De hoeveelheid huiswerk in klas 5, 6 is minimaal. Dit zal Milou 
bespreken met Esther.  
 
Luizenouders; Vanuit alle klassen zijn er luizenouders, behalve vanuit de 
kleuterklas. Graag doen wij een oproep aan de ouders van de kleuters of er 
mensen willen luizen pluizen.  
 
Het nieuwe klassenouder overleg is 27 maart. 
 
Even voorstellen 
Hallo, mijn naam is Lieske en ik ben 30 jaar. Sinds 
november woon ik met mijn man in Zutphen. In 2014 heb ik 
mijn pabo diploma gehaald in Assen en sindsdien heb ik op 
vele verschillende scholen gewerkt als invaller. Ik kijk 
ernaar uit om dit ook op De Kleine Prins te doen. 
 
Groeten, 
Lieske 
 
Leerlingen overleg 
Vandaag hebben we een leerlingen 
overleg gehad. Bij dit overleg 
waren uit elke klas twee tot drie 
leerlingen aanwezig. We hebben er 
een ‘echte’ vergadering van 
gemaakt met een kopje thee, een 
koekje en juf Barbara als 
notulist. De leerlingen zijn flink 
aan het werk en aan het denken 
gezet over pluspunten en 
verbeterpunten van onze school. 
Het was een zeer productief uur! 
Op het schoolbord in de zaal kunt u aankomende week zien wat er besproken 
is. Ook de notulen van deze vergadering kunt u binnenkort terug lezen op 
het prikbord bij de ingang van de school. 
 
 
 
Afval scheiden 
Het heeft even geduurd maar eindelijk is de school 
in het bezit van twee plastic containers. Elk 
klaslokaal heeft twee afvalbakken gekregen om 
plastic en restafval te scheiden. Op deze manier 
willen we duurzamer omgaan met ons afval en een 
ieder hier bewust van te maken. In het leerlingen 
overleg hebben de kinderen de opdracht gekregen om 
hun klasgenoten uit te leggen wat de bedoeling is. 
De bakken bij de kleuterklas en het extra lokaal 
volgen nog. 



Afscheid juf Joke en Juf Diana 
Zoals we in een eerder weekbericht hebben aangegeven, zouden we nog terug 
komen op het afscheid van Joke en Diana. In onderling overleg met hen 
hebben we gekozen voor woensdag 5 februari. Eerst zullen zij afscheid nemen 
van de kinderen. Vanaf kwart voor één bent u van harte welkom om 
persoonlijk afscheid van hen te nemen. De klassenouders zullen in overleg 
met jullie voor zelfgemaakte hapjes zorgen. 
 
 
 


