
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Agenda 
 
 
      
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) 
 
Zaterdag 22 februari 
t/m zondag 1 maart:  Voorjaarsvakantie 
 
Maandag 2 maart:   Studiedag (leerlingen vrij) 
 
 
 

DKP Weekbericht week 6 
 
Volgende week: 
Milou is aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag 
Monique is aanwezig op woensdag en donderdag  
Barbara aanwezig op maandag en vrijdag 
 

 

Afscheid Joke en Diana 
Dank voor het mooie afscheid 
Juf Diana en juf Joke hebben genoten van het mooie afscheid afgelopen 
woensdag. 
Fijn om even bij alle klassen langs te gaan en alle kinderen weer even 
gezien te hebben. Ook fijn dat er zoveel ouders speciaal langs kwamen om 
ons persoonlijk de hand te schudden. 
Dank voor het leuk gevarieerde Fairtrade pakket dat we namens alle ouders 
en kinderen door de MR aangeboden kregen.  
We hebben er alle vertrouwen in dat het met jullie op de Kleine Prins 
verder goed zal gaan en wensen jullie een mooie toekomst. 
 
Diana en Joke 
 

Terugblik op de ouderavond 
De ouderavond van 27 januari was erg goed bezocht. Wat goed om te zien dat 
er zoveel betrokkenheid is.  
Het was een fijne avond met een goede blik op de huidige situatie en de 
toekomst van de school. 
Mocht u hier nog vragen over hebben kunt u altijd langskomen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Berichtje van klas 5-6 

                        Carnaval  

Carnaval staat weer voor de deur! En 

daarom heeft klas 5/6 thema’s bedacht en 

daarna besloten dat het thema is............ 

Fantasie... dat bedenk je toch nie(t) !?   

                     Datum: vrijdag 21 februari. 

        De kleine prins    

Tot dan!!! 
 
Open dag 
Morgen staat de open dag op de agenda. Er zijn al verschillende 
geïnteresseerden die hebben aangegeven te komen kijken op de open dag. We 
hopen op een goede opkomst en natuurlijk wat nieuwe inschrijvingen op onze 
mooie school. 
 

Open lessen 
Dinsdag 11 februari zijn er van 9.00 – 10.00 uur open lessen voor 
geïnteresseerden. 
 

Klassenpresentatie 12.00 uur  
Woensdag 12 februari is de klassenpresentatie. De klassen laten dan aan 
elkaar zien waar zij de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Ouders en 
belangstellenden zijn dan van harte welkom. 
 

Juf Anne is weer terug in de gymzaal                                               
Anne is weer terug in de gymzaal na haar zwangerschapsverlof. Dominique 
heeft haar vervangen, omdat ze in november een dochter, Jade, heeft 
gekregen. Het verlof zit er weer op en Anne heeft zin om weer te bewegen 
met de leerlingen in de gymzaal. Afgelopen woensdag is ze verrast met het 
cadeau van de ouders(s) en leerlingen en daarvoor enorme dank. Jade geniet 
van de knuffel! Als er vragen zijn rondom bewegen, sporten of MRT, neem dan 
gerust contact op met Anne. Ze is er elke woensdag om 13.00 uur als je haar 
persoonlijk wil spreken en anders is ze te bereiken per email 
a.tenhave@sportservicedoetinchem.nl  
 

mailto:a.tenhave@sportservicedoetinchem.nl


Nieuwsbrief  
Kies je Sport  
Het is weer tijd voor Kies je Sport! Dit jaar speciaal voor kinderen uit 
groep 3 t/m 8 van de basisscholen uit de gemeente Doetinchem (Doetinchem, 
Gaanderen en Wehl).  
Door dit project kunnen kinderen kennismaken met verschillende sporten. 
Kinderen die nog geen sport doen, maar ook kinderen die al wel een sport 
doen en eens een andere sport willen proberen. Kinderen kunnen een 
sportcursus kiezen en trainen dan 3 of 4 keer mee bij de vereniging. 
Kinderen mogen aan meerdere sportcursussen mee doen.  
Dit jaar maar liefst de keuze uit:  
· 37 verschillende sporten  
· 46 sportverenigingen  
· 135 verschillende sportcursussen  
 
Inschrijven is mogelijk tussen 14 februari en 6 maart via 
www.sportpas.nl/doetinchem.  
De trainingen vinden plaats tussen 16 maart en 24 april.  
Tussen 10 en 14 februari worden de Kies je Sport boekjes uitgedeeld en 
krijgt uw zoon/dochter het boekje mee naar huis. Lees het boekje door en 
kijk of er een geschikte sport tussen zit.  
Nieuw dit jaar is Expeditie Sport. Een speciale vragenlijst om te kijken 
welke sport bij uw zoon/dochter past. Kijk in het midden van het boekje 
naar de Expeditie en vul hem in!  
 
Heeft u nog vragen over Kies je Sport of ander beweeg gerelateerde vragen 
dan kan u terecht bij de buurtsportcoach Anne ten Have. Ze is elke woensdag 
aanwezig op de Kleine Prins voor de gymlessen. Rond 13.00 uur is ze ook op 
school, dan kunt u haar aanspreken en anders is ze te bereiken via de mail 
a.tenhave@sportservicedoetinchem.nl of 0314 – 353812. 

 
SPORTINSTUIF VOORJAARSVAKANTIE  
Maak kennis met klimmen en klauteren, survival, scouting en badminton  
Tijdens de voorjaarsvakantie organiseert Sportservice Doetinchem op 
donderdag 27 februari een gezellige en sportieve sportinstuif. Neem je 
vriendjes en vriendinnetjes mee, want sporten is leuker als je het samen 
doet!  
 
We gaan klimmen en klauteren bij Skyzone en leggen een survival parcours 
aan in de gymzaal. Maria van badmintonvereniging Poona legt je uit hoe je 
het beste een shuttle uit de lucht kan slaan en Sander en Madelon van de 
Graaf Otto Groep laten je kennismaken met echte scouting skills. Supergaaf 
toch!  
 
Dag Tijd Waar  
donderdag 27 februari 09:00 - 12:15 uur  
Sportcentrum Rozengaarde  
Bezelhorstweg 115, Doetinchem  
 
Voor wie?  
Voor alle kinderen van groep 3 t/m 8. Deelname is gratis.  
Aanmelden? Stuur een e-mail of WhatsApp bericht naar buurtsportcoach Danny.  
E d.bent@sportservicedoetinchem.nl • T 06 28 74 23 39  

 

http://www.sportpas.nl/doetinchem

