
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Agenda 
 
 
      
 
Dinsdag 18 februari:  Ouderavond klas 1-2 (19:30) 
 
Vrijdag 21 februari:  Carnaval (vrij om 13:00) 
 
Zaterdag 22 februari 
t/m zondag 1 maart:  Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 2 maart:   Studiedag (leerlingen vrij) 
 
Donderdag 5 maart:  Ouderavond klas 3-4 (19:30) 
 
Maandag 16 maart:   Bosdag klas 5-6 
 
Vrijdag 20 maart:   Studiedag (leerlingen vrij) 
 
 
 

DKP Weekbericht week 7 
 

Volgende week: 
Milou is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag 
Monique is aanwezig op maandag en woensdag  
Barbara aanwezig op maandag en vrijdag 
 

Open dag 
Afgelopen zaterdag was het open dag op De Kleine Prins. 
De school is goed bezocht door nieuwe ouders en belangstellenden. We willen 
alle aanwezige ouders en leerlingen erg bedanken voor hun aanwezigheid! 
Jullie waren perfecte ambassadeurs voor de school. 
 

Carnaval 
Volgende week vrijdag is het weer feest! 
Alle kinderen en ouders (ook uit de kleuterklas) verzamelen om half 9 op 
het plein. Als de bel gaat, gaan we gezamenlijk naar binnen voor de aftrap 
van het feest. Ouders zijn hierbij uiteraard (verkleed) van harte welkom! 
Na een kwartiertje gaan alle kinderen naar hun eigen klas. Klas 1 t/m 6 
heeft dan een feestelijk circuit. De kleuters vieren hun eigen feestje in 
het kleuterlokaal 
 

Thema avond 
Op de jaarkalender staat er een thema avond gepland op dinsdag 10 maart.  
Omdat er zo kort geleden al een ouderavond georganiseerd is, wordt  deze 
avond verplaatst naar een datum later in het jaar. Verder informatie hier 
over volgt nog.  
 

 
 
 
 
 



Kom juichen!! 
Aanstaande woensdag 19 februari speelt klas 5-6 
het volleybaltoernooi. 
Om half 3 in de SaZa Sporthal trekt de klas met 
maar liefst vier teams ten strijde!! We hopen 
op een mooi publiek om ze aan te moedigen.  
 

 

 

  

VOORINSCHRIJVING ACADEMIE VOOR OUDERS (AvO) ZUTPHEN. 
 
In september 2020 willen we graag starten met de Academie voor Ouders in 
Zutphen.  
 
Wat houdt dit in? 
We bieden 5 zaterdagen per jaar een hele dag waarin je les krijgt in 
verschillende vakken om kennis te maken met het antroposofische 
gedachtengoed die ten grondslag ligt aan de vrijeschool. Het is niet zo dat 
deze cursus daarom alleen bedoeld is voor vrijeschoolouders, maar het is 
interessant voor álle ouders die affiniteit hebben met de antroposofie of 
hier nieuwsgierig naar zijn. Het is de bedoeling dat deze academie 
uiteindelijk meerdere leerjaren krijgt, zodat er een meerjarige opleiding 
gevolgd kan worden. We starten nu met het eerste jaar. Elke lesdag bestaat 
uit drie lesblokken van 1,5 uur met tussendoor een pauze. De lessen van het 
eerste jaar zijn menskunde/opvoedkunde, jaarfeesten en een kunstzinnig vak 
(afhankelijk van de mogelijkheden, denk aan nat-in-nat schilderen of 
vormtekenen). 
 
Daarnaast zullen er ook 5 openbare lezingen georganiseerd worden, die je 
kunt zien als een aanvulling op de lessen. 
 
KOSTEN 
De 5 lesdagen kosten €275,- inclusief lesmaterialen, koffie, thee, lekkers 
en soep. Mensen die zich vóór 1 juli 2020 opgeven, betalen €250,- 
 
Wie zich voor de academie inschrijft, kan naar de 5 lezingen voor €7,50 per 
lezing, of koopt een passe-partout voor €30,-  
Mensen die niet ingeschreven zijn voor de academie, betalen €12,50 per 
lezing of een passe-partout voor €50,-  
 
Omdat we een passende ruimte en voldoende docenten moeten gaan organiseren, 
willen we nu graag een beeld krijgen van hoeveel belangstelling hiervoor 
is.  
Meld je - bij serieuze belangstelling - aan via avozutphen@gmail.com. We 
begrijpen dat je je niet met 100% zekerheid kunt melden omdat de data nog 
niet bekend zijn. Daarom gaat het om een intentionele inschrijving en 
zullen we je er niet op vastpinnen… ;-) 
 
We hopen een groep enthousiaste ouders hiermee van dienst te zijn! 
Namens de organisatie, drie ouders bij de verschillende vrijescholen in 
Zutphen: Iris-Aleide Verheye (moeder bij de Hofakker), Karin Vermorken-Stas 
(moeder bij de Berkel) en Susannah van Asch-Yasuda (moeder bij de 
Zonnewende). 
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