
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Agenda 
 

Datum      Omschrijving    Opmerkingen 
 13 t/m 16 mei    Hemelvaartsweekend   Vrij 
 
 Maandag 17 mei    Bosdag 5-6 
 

Woensdag 19 mei Fietstival! 
 
Vrijdag 21 mei    Pinksterfeest    Vrij om 13:00 
      Juf Machteld jarig 
 
22 t/m 24 mei    Pinksterweekend    Vrij 
 
Maandag 24 mei    Juf Hetty jarig 
 
Dinsdag 25 mei    Studiedag BHV    Gewone lesdag!     
 
Woensdag 3 juni    Bosdag klas 3-4 
 
Maandag 7 juni    Bosdag 5-6 
 
Zaterdag 12 juni    Juf Fotini jarig 
 
Maandag 14 juni    Bosdag klas 1-2 
 
Donderdag 17 juni    Bosdag klas 3-4 
 
Vrijdag 18 juni    Studiedag     Vrij 

 
 

 

 

Woensdag 12 mei 2021         Week 19 



 

Ouderenquête wijziging schooltijden 

Helaas hebben wij nog niet van alle gezinnen een antwoord gehad op de ouderenquête over            

de schooltijden. We willen graag een goed beeld krijgen van de mening van onze ouders.               

Om deze reden kunt u deze week nog antwoorden door te reageren op dit bericht met uw 

voorkeur. Wij hopen dan de uitslag van de enquête (dit is niet het definitieve besluit!)             

na het weekend met u te kunnen delen. 

  

      Wij zoeken een vrijwilliger!    
 

Onze trouwe en fantastische conciërge meester Gerrit heeft aangegeven dat dit zijn             

laatste jaar zal zijn op De Kleine Prins. Vele jaren heeft hij ons geweldig             

ondersteund in alle zaken in en om de school en we zullen hem ontzettend gaan missen!                         

Ter vervang van Gerrit zijn wij op zoek naar een (handige) vrijwilliger die ons voor              

plusminus 12 uur per week zou willen helpen, uiteraard tegen een vrijwilligersvergoeding. 

Kent u, of bent u iemand die het leuk vindt om allerhande klussen uit te voeren. Denk dan 

aan bijvoorbeeld onze tuin en het plein te onderhouden, boodschappen wil doen etc. Laat het 

ons weten! U kunt bellen naar de school of mailen naar   

directie@vrijeschooldekleineprins.nl 

Er is hard gewerkt! 

In de meivakantie is er hard gewerkt in en om de school! In de 

hal en in de zaal zijn de laatste plafondplaten geplaatst. We 

merkten maandag tijdens de ochtendspreuk direct al            

een aanzienlijk verschil in de akoestiek van de zaal!  

 

 

 

Daarnaast is dan eindelijk de nieuwe schommel geplaatst. Het was een gezellige drukte bij  

de schommel maandag. De kinderen zijn er erg blij mee en kunnen weer lekker schommelen! 
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Administratie 

Even voorstellen: Na de meivakantie ben ik gestart als administratief medewerker op            

jullie mooie school De Kleine Prins. Ik ben Sophie Hulsman, 49 jaar, woon in Heelweg,                

ben getrouwd met Roeland Scheuter en moeder van 3 prachtige dochters; Laura, Nienke en 

Hilde. Jarenlang heb ik het voorrecht gehad om thuisblijfmoeder te kunnen zijn, zodat ik            

de kinderen van dichtbij op kon zien groeien. Nu zij steeds meer op eigen benen komen te 

staan, begon het bij mij te kriebelen om de arbeidsmarkt weer op te gaan. Sinds enkele  

jaren ondersteun ik met veel plezier vanuit huis verschillende bedrijven met hun 

administratie, maar toen deze vacature langskwam voelde ik dat deze baan voor mij               

bestemd was. Ik ben erg blij dat ik nu deel uit mag maken van het fijne team bij De Kleine 

Prins. Barbara zal mij nog een aantal weken wegwijs maken in het reilen en zeilen van            

deze Vrijeschool, waarna ook zij aan haar nieuwe uitdaging begint. Wij zullen elkaar de 

komende tijd vast wel ontmoeten, is het niet fysiek dan wel online. Nu ga ik eerst mijn  

best doen om alle kinderen te leren kennen! 

BHV 

Op de jaarkalender staat er voor 25 mei aanstaande een BHV-dag gepland. Voorheen was dit 

altijd een studiedag. Omdat niet alle leerkrachten aan deze cursus mee (hoeven te) doen, is 

dit een gewone lesdag en dus geen studiedag. 

Pinksterfeest 

Pinksteren is een van de belangrijkste christelijke feesten van het jaar. Het pinksterfeest   

werd ook al bij veel heidense volkeren gevierd. Het was een feest dat sterk met de bloei en 

de ontwikkeling van de natuur verbonden was. In de loop van de eeuwen zijn elementen van het 

voor christelijke en het christelijke Pinksterfeest samengevoegd. 

De maand mei dankt zijn naam aan de godin van de vruchtbaarheid Maya. In veel landen van 

Europa werd (en wordt soms nog) de dag van de eerste mei op bijzondere wijze gevierd. Er  

werd dan in het bos een meiboom gezocht, een lange den werd ontdaan van zijn schors, om de 

duivel niet de gelegenheid te geven in de vorm van een klein diertje tussen schors en stam 

naar boven te lopen. 

De symbolische betekenis van de meiboom is die van middelpunt van de wereld, een levende               

as die tot in de hemel reikt. De geplante meiboom moest een vruchtbaar makende kracht 

overbrengen op akker, vee en mens. Vaak werd boven in de meiboom een krans met vele              

kleurige linten bevestigd, die men vasthield terwijl men om de boom danste en zong.    

Het vlechten van de linten rond de 

meiboom is een van de belangrijkste 

tradities. Terwijl             de 

kinderen van binnen naar buiten 

dansen, worden de linten tot een 

kleurige vlecht  gedraaid. Als ze 

zich omdraaien worden de linten weer 

langer, zoals ook de dagen weer  

lengen.  
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In het verleden werden met Pinksteren ommegangen en reidansen gehouden, soms in een spiraal 

om de meiboom, linten vlechtend door de kronkelingen van een labyrint. Middenin was een  

steen of een boom, de verbinding met hemel en onderwereld. Het gaan in een labyrint is het 

beeld van een inwijdingsweg; de gang door een mensenleven, ontwikkelingsweg met             

hindernissen en de witte vogel die de weg wijst. De witte vogel is het beeld voor de 

neerdalende Heilige geest, ze wijzen ons de weg wanneer we in ons leven niet meer verder 

kunnen. Veel sprookjes waarin witte vogels voorkomen lenen zich goed om door kinderen zelf 

gespeeld te worden, bijv. Assepoester. 

  

Bloemen en bloeiende takken waren heel belangrijk bij het meifeest. In sommige streken 

wachtten de meisjes vol spanning op de eerste mei, omdat de jonge mannen in het dorp dan           

de gelegenheid hadden een meibosje bij de deur van haar huis achter te laten. Een meitak  

geef je de ander, omdat je je met die ander verbinden wil en om de meiboom heen vindt de 

ontmoeting plaats, daar waar je met elkaar spreekt zingt en danst. 

 

Ieder huwbaar meisje is meibruid, maar met Pinksteren is er een Pinksterbruid of 

Pinksterblom. In de kleuterklas wordt een Pinksterbruid en -bruidegom gekozen en onder de 

boog, de hemel, neemt het bruidspaar plaats. Plechtig worden zij versierd met vele bloemen, 

kransen, linten en bellen. De zilveren bellen verjagen de duivel en zuiveren de atmosfeer.  

De Pinksterbruid is de lentebruid, het symbool voor de groeikracht in de natuur, maar ook  

het beeld van de onzichtbare geest der aarde, de maagd die bevrucht wordt door de Heilige 

Geest. Op het Pinksterfeest zijn bloemversieringen, muziek en dansen erg belangrijk, een  

oude traditie ter ere van de lente het nieuwe leven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Op deze feestdag wordt gevraagd de kinderen zoveel mogelijk in wit of lichte kleuren            

kleren naar school te laten gaan. Er zijn dit jaar helaas geen ouders welkom bij het             

feest vanwege het welbekende. Toch wordt het feest, net als vorig jaar, zoveel mogelijk             

op de traditionele manier gevierd. Er zal in de klas een verhaal verteld worden en we          

zullen dansen rond de meiboom. Ook maken we mooie kransenvlechten in de klas.  

 

 

 

 



 

Klas 1-2 

In mei leggen de vogeltjes een ei… Vandaag maakte klas 1-2 vogelnestjes: 

 

 

 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Klas 3-4/5-6 

Vandaag was de pumptrack een groot succes! Op het parkeerterrein van sporthal SaZa reden           

de kinderen van klas 3-4 en 5-6 op skates, stepjes en BMX-en over het parcours. Super  

stoer! 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Maren was het ‘zonnetje van de week’. Daarom mocht 

haar kip Roosje een dagje op visite  komen in de 

klas. Wat een gezellige dame die Roosje. 

 


