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Agenda 
 
Datum     Omschrijving    Opmerkingen 
 
Woensdag 2 juni    Bosdag klas 3-4 
 
Donderdag 3 juni   Boekenmarkt voor ouders A t/m M 
 
Vrijdag 4 juni    Boekenmarkt voor ouders N t/m Z 
 
Maandag 7 juni    Bosdag klas 5-6 
 
Dinsdag 8 juni    GGD-arts voor klas 4 en 5 
 
      Informatieavond voor de nieuwe klas 1 
 
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 
 
Dinsdag 22 juni    Schoolfotograaf 
 
Vrijdag 25 juni    Sint Jan     Vrij om 13:00 

 
 

  



 

 

Fietsival 
Wat is er veel geld opgehaald met het fietsival. We zijn nog steeds aan het 

tellen! De kinderen hebben zich in ieder geval niet voor niets in het zweet  

gefietst.. 

Komende week zal er een officieel onthullingsmoment plaatsvinden. Foto’s hiervan 

én het uiteindelijke bedrag volgen dan in het weekbericht. 

 

Versoepelingen 
In het vorige weekbericht stond al iets over versoepelingen en  "We gaan vol goede 

moed toewerken naar een prachtig eindfeest, waarbij hopelijk ook de ouders weer 

aanwezig mogen zijn". 

We hebben ook op school weer iets versoepeld. De leerlingen van klas 5 en 6 hebben 

met ingang van komende week geen aparte pauze meer. Het handen wassen uit puur 

hygiënisch oogpunt blijft natuurlijk, maar de 'wasstraat' bij binnenkomst wordt 

opgeheven. 

Verder hebben we in het team afgesproken dat we in ieder geval de maand juni nog 

voorzichtig blijven als het gaat om bijeenkomsten en vieringen. Volhouden is 

lastig maar o.i. wel de enige weg naar verdere versoepelingen. 

Dat betekent dat St. Jan nog zonder ouders gevierd wordt en ook het kamp op 

dezelfde manier georganiseerd gaat worden als vorig jaar. U krijgt daar van de 

leerkrachten verder bericht over. 

Wanneer de opwaartse trend zich blijft doorzetten is het wellicht mogelijk om op 

de laatste schooldag klas 6 met ouders erbij uit te zwaaien... We houden u 

vanzelfsprekend goed op de hoogte! 

 

Enquête gelijke schooldagenmodel 
We hebben de resultaten van de enquête over het eventueel invoeren van een gelijke 

schooldagenmodel verzameld, en we kunnen in ieder geval concluderen dat de 

overgrote meerderheid zijn voorkeur heeft uitgesproken voor 5 lesdagen met 

dezelfde start en eindtijden; van 8:30-14:00. 

Ook blijkt dat er een redelijke behoefte is aan voor- en naschoolse opvang. 

Inge neemt deze uitslagen mee in het MR-overleg. Zo gauw er een definitieve 

beslissing is genomen zullen wij dit weer met jullie delen. 

Hierbij het overzicht van de resultaten: 

  
Model A (oude model)   4 gezinnen   8 kinderen 

Model B (nieuwe model) 28 gezinnen 52 kinderen 

Geen voorkeur   4 gezinnen   7 kinderen 

Geen antwoord 23 gezinnen 29 kinderen 

Voorschoolse opvang   

ja   9 gezinnen 15 kinderen 



 

 

BHV-dag 
Dinsdag heeft een aantal leraren en medewerkers van Stichting Athena de BHV-dag 

gevolgd bij De Kleine Prins. ’s Ochtends stond onder andere het blussen van een 

kleine brand op het programma. ’s Middags kreeg men de ins en outs van het kinder-

EHBO nog eens duidelijk op een rijtje. Al met al een vermoeiende maar leerzame 

dag. Zo werken we steeds aan de veiligheid van onze kinderen op De Kleine Prins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GGD Wegen en Meten 
Dinsdag 8 juni komt een medewerker van de jeugdgezondheidsdienst van de GGD op 

school om de kinderen van klas 4 en 5 te wegen en te meten. De betreffende ouders 

hebben hier al bericht over ontvangen. 

 

Schoolfotograaf 
Op dinsdag 22 juni in de ochtend zal de schoolfotograaf bij ons langskomen. Er 

zullen groepsfoto’s en portretfoto’s worden gemaakt. Ook broertjes en/of zusjes 

die op De Kleine Prins zitten mogen samen op de foto. We zullen u hier in de week 

ervoor weer even aan herinneren.  

 

Informatieavond nieuwe klas 1 
Het schooljaar loopt alweer bijna ten einde, en dan komt ook het moment dat de 
ouders van de oudste kleuters geïnformeerd gaan worden aan de overstap van hun 
kinderen naar klas 1. Een grote stap voor de kinderen, want vanaf volgend 
schooljaar gaan ze via de “grote” ingang naar binnen, en krijgen ze een meester; 
meester Robin. Ieder jaar staat daar een informatieavond voor gepland. Dit jaar is 
dit op dinsdag 8 juni. Zo gauw duidelijkheid is over online of fysiek, informeren 
we jullie hierover. 

 

Studie Inge Langelaar  
Eerder meldden we al de studie van onze directeur, Inge. Hierbij haar verslag. 

Inmiddels heb ik met goed gevolg de studie "Vrijeschoolonderwijs voor schoolleiders" 
afgerond. De laatste twee bijeenkomsten waren 10 maart en 21 april. 
We hebben weer veel gedaan, geleerd en besproken!  
Een paar voorbeelden:  
- het formuleren van een Mission Statement (een mission statement is een beknopte 

omschrijving van de hogere doelstelling van je school in relatie tot je eigen 
ambitie).  

- Rol van spreuken in de Vrijeschool, 
- settings verdiepen en in relatie brengen met ontwikkelingsfasen (bv 

vaste klassenleerkracht, moderne vreemde talen, periodeonderwijs, 
balans tussen cognitief en kunstzinnig/ambachtelijk en ouderparticipatie)   

 
De boeken die de laatste maanden centraal stonden waren: 
• Ontwikkelingsfasen van het kind, Lievegoed  
• Door kunst onderwezen willen worden, Biesta  
• Theorie U in teams, Campagne 
• Waarden in het onderwijs, Passenier  

 

 

  



 

 

Boekenmarkt 
Een berichtje gemaakt door Fien en Sophie, namens klas 5 en 6. 

Ja, je leest het goed! Er komt een boekenmarkt aan! 

We hebben sinds kort een nieuwe 
bibliotheek, want onze oude boeken waren 
niet meer geschikt voor een school. Maar 
nog zeker wel als normaal leesboek. Heb 
jij misschien interesse in één of 
meerdere boeken? Kom dan naar onze 
boekenmarkt en laat een leuk bedrag 
achter.  
 
Waar? Op het plein 

Wanneer? Donderdag 3 juni voor ouders 
met een achternaam van A t/m M 
 
Vrijdag 4 juni voor ouders met 
een achternaam van N t/m Z 
We hebben dit opgesplitst in 
verband met de Coronaregels. 

Voor wie? Alle ouders 

Regels Mondkapjes verplicht 
 1,5 meter afstand 
 Eigen tas meenemen 
 en natuurlijk goede zin  

 

 

Starttijden school  
We willen jullie eraan herinneren dat onze school vanaf 8:15 ’s ochtends de 
verantwoordelijkheid over de leerlingen draagt. Vanaf dat moment mogen de 
kleuters aan de deur aan de kleuterjuffies overgedragen worden, en mogen de 
grotere kinderen de school alvast in om hun tassen op te hangen. Probeert u hier 
rekening mee te houden, zodat de kinderen niet zonder toezicht al eerder 
aanwezig zijn of de school in komen? 

 

 

 

  



 

 

Ouderbijdrage  
Hierbij een bericht van Stichting Athena: 

Vrijwillige ouderbijdrage 2020-2021 

Langzaam aan lopen we al weer naar het einde van het schooljaar. De periodieke 

betalingen lopen alweer op hun eind, er zijn nog twee termijnen te gaan. 

Dank aan allen die een bijdrage hebben gegeven zodat we op onze school het 

vrijeschoolonderwijs kunnen geven dat wij graag willen en dat jullie van ons mogen 

verwachten. Athena stelt heel bewust geen vast bedrag als ouderbijdrage omdat wij 

van mening zijn dat een ieder naar draagkracht bijdraagt, zo kan ieder kind het 

vrijeschoolonderwijs volgen wanneer ouders besluiten dat dit het beste onderwijs 

is voor hun kind. 

Het fijn te merken dat op Vrijeschool De Kleine Prins 59 procent van de ouders 

heeft gereageerd op het verzoek van de vrijwillige ouderbijdrage. Omdat dit 

percentage in verhouding laag is willen we bij deze alsnog een oproep doen aan 

ouders die niet gereageerd hebben. Voor ons is het van belang om te weten of 

ouders niet kunnen/willen bijdragen zodat wij ook voor de komende jaren inzicht 

hebben in welke financiën wij kunnen verwachten voor het volgende schooljaar zodat 

wij onze uitgaven hierop kunnen aanpassen. 

Mocht je alsnog een bijdrage willen leveren aan de ouderbijdrage, dan willen we je 

vragen om via www.ouderbijdrage@vsathena.nl opnieuw een link aan te vragen zodat 

je kunt aangeven wat je nog wilt bijdragen of dat je niet kunt/wilt bijdragen. 

Graag in de mail de naam van de school vermelden en de naam van je kind(eren). De 

administratie van de ouderbijdrage wordt via het bestuurskantoor geregeld. 

Dank alvast aan iedereen die alsnog wil reageren. Na 1 juli 2021 wordt de 

administratie van de ouderbijdrage voor dit schooljaar afgesloten. In september 

zal het verzoek voor het schooljaar 2021-2022 volgen. 

 

Ouderbijdrage besteding 
In aanvulling op het officiële bericht over de ouderbijdrage willen we jullie 

graag een beetje wegwijs maken in de wijze waarop we de gelden gebruiken voor de 

kinderen. 

We maken gebruik van kwalitatief hoogstaande materialen om mee te knutselen. Zo 

gebruiken we niet de standaard klei, maar echte bijenwas om mee te boetseren. Ook 

het tekenpapier en de verf is van hoge kwaliteit.  

In het afgelopen schooljaar zijn heel mooie toneelgordijnen aangeschaft. Ook heeft 

de bibliotheek mooie kleden gekregen. We hebben het tweede kleuterlokaal -het 

gouden lokaal- met dank aan deze ouderpot ingericht en dit zal nog verder 

uitgebreid worden. Een laptopkast staat ook hoog op het lijstje van aan te 

schaffen goederen.  

Allemaal zaken die nét dat beetje extra kunnen bieden voor de sfeer en uitstraling 

van onze school, en waar iedereen van kan profiteren. Gunnen jullie dit de 

kinderen ook, en hebben jullie -om welke reden dan ook- nog geen machtiging voor 

de ouderbijdrage voor dit schooljaar afgegeven, doe dit dan nog. Wij, én de 

kinderen, zijn jullie er dankbaar voor. 


