Agenda
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

Oudertevredenheid enquête
Vandaag heeft u per mail een link en toegangscode ontvangen voor de oudertevredenheid
enquête. Graag benoemen we nog even dat het invullen volledig anoniem verloopt en we
hopen dat veel ouders de moeite willen nemen deze in te vullen.

Van de MR
Oproep MR-ouderlid verkiezing 2020-2021
Ouder gezocht voor de MR: Meepraten op school? In de MR natuurlijk!
Wat is een Medezeggenschapsraad (MR)?
Elk schoolbestuur moet op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen
(WMS) een MR instellen. In het basisonderwijs bestaat de MR uit een personeelsen oudergeleding. De MR denkt mee met het bestuur, toetst haar besluiten en
heeft bij bepaalde besluiten instemmings- of adviesrecht. Belangrijke wijzigingen
kunnen niet worden doorgevoerd zonder instemming van de MR. De MR praat
bijvoorbeeld mee over de visie van de school, nieuwbouw en sponsoring. Een
goed functionerende MR kan een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van
onderwijs en de sfeer en veiligheid op school.
Vacature oudergeleding
Eind van dit schooljaar eindigt voor Pieter Hagemeijer zijn termijn als lid van de
(G)MR.
Dit betekent dat er een vacature is waarvoor wij een enthousiaste ouder zoeken.
We zoeken iemand die zich voor een termijn van 3 jaar beschikbaar wil stellen.
Alle ouders (of voogden) met een kind op onze school kunnen zich voor de MR
verkiesbaar stellen. Als er meer geïnteresseerden zijn, dan worden er
verkiezingen uitgeschreven. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is het
overkoepelende orgaan van alle medezeggenschapsraden binnen de stichting Athena.
Waarom zou je in de MR gaan?
Als MR-lid kun je een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op onze
school. Je bent nauw betrokken bij de school, kunt meepraten en -beslissen over
het beleid, krijgt meer contact met andere ouders, het team en het bestuur en
doet op allerlei uiteenlopende gebieden een schat aan ervaring op. Mocht je
meer willen weten over het deelnemen in de MR dan kan je een mailtje sturen
aan: mr@vrijeschooldekleineprins of spreek de ouders aan die momenteel in
de MR zitten.
Geïnteresseerd?
Meld je dan zo snel mogelijk aan als kandidaat aan via een e-mail met als titel
MR-kandidaat/oudergeleding.
Pieter Hagemeijer (vader Suus en Hessel)

Koffiemoment
Dinsdag jl. zijn de klassenouders voor het eerst dit schooljaar bij elkaar geweest om
schoolse zaken te overleggen. Het gemeenschappelijke gevoel heerste dat het contact
met anderen (ouders) in de school wordt gemist. We hebben afgesproken om een gezellig
koffiemoment te organiseren. Dat kan natuurlijk (nog) niet voor iedereen tegelijk,
maar voor zo'n 10 personen is de hal groot genoeg! We gaan dit dus in eerste instantie
per groep organiseren. Hiervoor nodig is graag als eerste de ouders van de kleuters
uit op donderdag 15 oktober as. om 8.30 uur in de hal. Onder het genot van een kopje
koffie/thee en iets lekkers kunnen we elkaar ontmoeten. U kunt zich hier per mail voor
aanmelden door uw naam en de naam van uw kind te mailen naar
administratie@vrijeschooldekleineprins.nl. Indien er geen plaatsen meer beschikbaar
zijn, wordt dit gemeld in een reply op uw mail.

Even voostellen
Hallo! Mijn naam is Marèl Kock en voor de aankomende vijf maanden ben ik de nieuwe
stagiaire op de maandag van klas 3 en 4. Dit jaar ben ik begonnen met de studie
pedagogiek op de Han in Nijmegen. Ik heb zelf ook op De Kleine Prins gezeten en daarom
vind ik het extra leuk om hier stage te gaan lopen. Wat ik leuk vind om in mijn vrije
tijd te doen is dansen, schilderen en sporten. Ik kijk uit naar de komende maanden!

Trakteren op school
Graag willen wij het stukje over eten en trakteren op school uit het jaarboekje nog
even onder de aandacht brengen. In het jaar boekje staat:
“Voor elke pauze eten de kinderen met de leerkracht in de klas.
Wij verwachten gezond voedsel: brood, crackers, rijstwafels, fruit, groente
en noten.
Geen snoepwerk en in de beker geen frisdrank.
Wij zien graag gezonde traktaties, bij voorkeur met fruit en eigen baksel met zo min
mogelijk suiker.”
Hier willen wij aan toevoegen, graag bij de kleuters alleen brood mee te geven en
daarnaast nog even te benadrukken gezond te trakteren bij verjaardagen.

Klusdag
Voor de klusdag op 3 oktober zal er nieuw zand worden geleverd voor de zandbak op het
kleuterplein. Willen de mensen die in het bezit zijn van een kruiwagen deze
meebrengen?

Fietsen stalling
We constateren regelmatig dat er aan het einde van de week fietsen achterblijven,
zowel in de grote stalling als bij de kleuteringang.
Het zou erg vervelend zijn als er in het weekend iets met deze fietsen gebeurd. Moet
er onverhoopt een fiets achterblijven? Geef dit even aan dan kan de fiets desnoods in
de school worden gestald.

Kinderpostzegelactie 2020
Wij zetten ons in om ruim 90.000
kinderen aan een veilig thuis te
helpen. Helpt u mee?

Michaël
Wat hebben we weer een prachtig jaarfeest mogen vieren vandaag.
We begonnen gezamenlijk in de zaal met liederen onder begeleiding van meester Robin en
zijn gitaar.

Juf Marijt vertelde een mooi een leuk verhaal over Stan Bolivan.
De vrouw van Stan Bolivan moet doorlopend huilen omdat er maar geen kinderen komen.
Een verdrietige toestand zo zonder toekomst, zonder ontwikkeling. En dat Stan erop
uittrekt – de daad bij het woord – naar de grote tovenaar met de mantel vol
sterren,een maan en een zon erop, die als hij hoort dat Stan het zeker weet, ondanks
alle zorgen die ze met zich mee zullen brengen, honderd! kinderen tevoorschijn tovert,
en thuis een vrolijk lachende vrouw aantreft.
Wel moet onmiddellijk een nieuw initiatief genomen worden: Stan gaat op zoek naar
voeding voor die honderd hongerige mondjes. Hij vindt een herder met een kudde en
bedenkt het slimme plannetje om ‘s nachts wat lammeren te gaan stelen. Niet echt in
orde, vindt zijn hart, maar ja, een goed huisvader moet toch wat…
Als hij in de nacht de draak ontmoet die hetzelfde idee heeft, staat Stan krachtig op
en verdedigt de kudde door de draak te imponeren. Hij nodigt zichzelf uit om bij de
drakenmoeder wat flinke zakken goud
op te halen om de in het verleden van
de herder gestolen schapen terug te
betalen. Daar legt Stan Bolivan een
behoorlijke dosis moed aan de dag, om
niet te vluchten maar de draak in
zijn eigen omgeving op te zoeken!
Drie spannende dagen blijft hij in
het drakenhuis en met veel
beweeglijkheid, zelfoverwinning,
vastberadenheid en humor is hij bij
de opgaven die hij moet uitvoeren het
drakenpaar zo de baas, dat hij
thuiskomt met vele malen zeven zakken
goud, netjes voor zijn deur
afgeleverd door de draak die het
daarna op een lopen zet!
Vervolgens zijn alle kinderen naar de klassen gegaan en hebben ze om de beurt
deelgenomen aan het spellencircuit.

In de kleuterklas is er hard gewerkt aan de
appelmoes. Er was zelfs zo veel dat klas 1-2 hier
lekker van mee kon eten!

Ook voor de kleuters is er een mooi parcours
klaargezet door juf Fotini en is er hard gewerkt
aan mooie windvliegers gemaakt van wc rolletjes.
Natuurlijk moest er ook even gepauzeerd worden. Dit deden we
met zelfgebakken vlechtbrood en zelfgemaakte appelsap. De
hogere klassen
hadden hun eigen
prachtige
drakenbroden
gebakken door de
klassenouders.

Tijdens het buitenspelen konden de kleuters genieten van het feit dat meester Gerrit
de waterpomp heeft weten te repareren en aan het einde
van de dag werden de zelfgemaakte vliegers getest.
Gelukkig hielp de wind een beetje mee!

Het was een
heerlijke dag!

In de bijlage
In de bijlage een informatiebrief over de gezondheidsonderzoeken door de GGD.

