Agenda
Maandag 21 t/m vrijdag 25 september:

Nationale sportweek

Dinsdag 22 september:

Bosdag klas 5-6

Vrijdag 25 september:

Michaelsdag (vrij om 13:00)

Zondag 27 september:

Juf Marijt jarig

Zaterdag 3 oktober:

Klusdag 09:00-13:00

Maandag 5 t/m vrijdag 9 oktober:

Kinderboekenweek

Maandag 12 oktober:

Bosdag 1-2

Woensdag 14 oktober:

Bosdag 3-4

Vrijdag 16 oktober:

Studiedag (leerlingen vrij)

Zaterdag 17 t/m zondag 25 oktober:

Herfstvakantie

"Corona: we zijn er nog (lang) niet van af.
We zijn als school voortdurend alert op de allerlaatste ontwikkelingen. Vorige week
nog konden we de beslisboom met de nieuwsbrief meesturen, konden we mondjesmaat weer
ouders/externen de school in laten, zij het met de nodige triage...
We houden onszelf op de hoogte door te lezen over en luisteren naar informatie van
organisaties die hier verstand van hebben en nemen zo nodig passende stappen.
Nu wordt helaas weer duidelijk dat het virus voor een enorme groei van het aantal
besmettingen in Nederland zorgt.
We hebben op de Kleine Prins gelukkig (nog) geen zieke collega's, maar zien wel dat
sommige klassen bijna half leeg zijn... Dat maakt dat we ons zorgen maken over
leerachterstanden. Moeten we ons instellen op een meer hybride vorm van onderwijs? Wat
hebben we met de eerste golf allemaal voor elkaar gekregen en wat hebben we daarvan
geleerd? En wat kunnen we nu alvast doen voor het geval er een tweede golf aankomt?
Kunnen we al een en ander voorbereiden cq digitaal klaarzetten? In ieder geval hecht
ik eraan hier duidelijk te stellen dat wij een onderwijsinstelling zijn die er alles
aan zal doen om samen met u als ouder, op onderwijskundig gebied alles voor uw kind te
doen wat mogelijk is!
Vanavond zal de minister-president waarschijnlijk weer de noodklok luiden. Ik ben
benieuwd wat hij zal zeggen. Verandert het protocol? We zullen u zo nodig met een
extra schrijven op de hoogte houden...
Inge Langelaar"

Rectificatie
In het vorige weekbericht het telefoonnummer van onze gymdocent Anne verkeerd
vermeldt, dit moet 0620594579 zijn.

Oudertevredenheid enquête
De startdatum van de ouderenquête, waar wij u eerder in deze nieuwsbrief al op
attendeerden, is bekend: vrijdag 25 september! Dan zal de link waarmee kunt inloggen
in uw digitale brievenbus vallen. Van harte aanbevolen!!

Open dag en klassenpresentatie
Op de jaarkalender stonden voor 7 en 10 oktober de klassenpresentatie en open dag
gepland. Binnen het team heeft er overleg plaatsgevonden over het al dan niet door
laten gaan van deze activiteiten. In dit overleg is besloten dat het op deze momenten
niet mogelijk is om de anderhalve meter afstand te kunnen garanderen en dat het te
lastig wordt om voor een goede doorstroom in het gebouw te zorgen.
Er wordt nog nagedacht over een alternatief voor de klassenpresentatie, zodat u als
ouder, straks toch op een leuke en veilige manier het harde werk van uw kind(eren)
kunt bewonderen. Zodra hier concrete plannen voor zijn houden wij u hiervan op de
hoogte.

Michaelsdag
Aanstaande vrijdag vieren we Michaël. Om half 9 starten de kinderen en leerkrachten in
de grote zaal met liedjes en een verhaal. Helaas kunnen we de ouders hier niet voor
uitnodigen dit jaar.
Vervolgens zullen de kinderen een spellencircuit volgen door de school waar allerlei
uitdagende opdrachten in voor komen. De kleuters volgen hier hun eigen circuit.
Tussendoor genieten we van drakenbrood en zelfgemaakte appelmoes!
Om 13:00 sluiten we af en zijn alle kinderen vrij.
In het volgende weekbericht zullen we een foto-impressie delen.

