Vrijdag 17 september 2021

Week 37

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 20 september

Bosdag klas 5/6

Woensdag 22 september

Ouderavond kleuters

Donderdag 23 september

Klassenouderoverleg

Woensdag 29 september

Michaëlsfeest

Donderdag 30 september

Leerlingenoverleg

Zaterdag 2 oktober

Klusdag (zie jaarboekje)

Maandag 4 oktober

Bosdag klas 3/4

Opmerkingen

9:00 op school

9:00-13:00

Ouderavond klas 5-6
We hebben een gezellige avond met de ouders van klas 5-6 beleefd. De ouders zijn
weer bijgepraat, én ze zijn in het kader van het komende Michaëlsfeest ook aan de
slag gegaan. Op de tafel van hun kind hebben ze een mooi zandgeschenk
achtergelaten.

Ouderavond klas 3-4
Wat was het
donderdagavond gezellig
om elkaar weer in
school te zien.
Tijdens de avond
maakten de ouders een
figuurtje van bijenwas
voor de kinderen. Het
was vanmorgen een leuke
verrassing voor de
kinderen om die op hun
tafel te vinden!

Applicatiecursus juffie Judith
Afgelopen dinsdag heeft
juffie Judith een
zogenaamde
applicatiecursus
gevolgd. Een zeer
leerzame dag met veel
theorie over het
Vrijeschool onderwijs.
Maar er is ook
geknutseld. Mooie
nieuwe technieken zijn
aangeleerd. Al met al
heeft ze veel nieuwe
bagage om over te
kunnen brengen op de
kinderen.

Klusdag
Op zaterdag 2 oktober staat de eerste klusdag van
dit schooljaar gepland.
Van 9:00-13:00 zijn de ouders/verzorgers van de
kinderen die op het schema staan van harte welkom om
een ochtendje de handen uit de mouwen te steken voor
onze school.
Kun je niet, ruil dan met een andere ouder, zodat we
met een compleet team aan de slag kunnen. Sta je
voor deze dag niet ingepland, maar wil je graag
helpen, dan ben je uiteraard ook van harte welkom!
Er is altijd wel iets te doen. Verdere info volgt
volgende week.

Aram Afshari
Faas Balemans
Joah Bolhaar
Zooey Buunk
Jesse Frederiks
Suus Hagemeijer
Noa Hermans
Robin Franssen
Amea de Krijger
Lars Lett
Mirthe Monnereau
Ella Post
Olivier Schwartz
Vajèn Teunissen
Maren Vloedgraven
Lorenzo Maalderink
Lara Rodrigues Negrada

Sportkalender
In de link vinden jullie een Sportmap van sportbedrijfdoetinchem, waarin onze
nieuwe gymdocent Mike Kemperman zich voorstelt, en waarin de kalender met extra
sportactiviteiten (denk bijvoorbeeld aan een voetbaltoernooi) voor De Kleine Prins
is opgenomen.

Michaëlsfeest
Woensdag 29 september vieren wij het
Michaëlsfeest. Het Michaëlsfeest is aan het
begin van de herfst. De natuur groeit en
neemt langzaam in pracht af, het verstilt en
sterft af. Hoewel het feest van Michaël in de
vroege herfst wordt gevierd, behoort deze
feestdag toch met die van Sint-Maarten en
Sint-Nicolaas tot de drie feesten, die ons
voorbereiden op het kerstfeest.
Michaël is een van de aartsengelen en de
overwinnaar van de draak. Het Michaëlsfeest
is het zinnebeeld dat de mens met zijn
bewustzijn wakker moet zijn om het kwaad in
de wereld te doorzien en te bevechten. De
krachten van de geest in iedere mens worden
op dit feest aangesproken.
Michaëlsfeest klas 1 t/m 6
Van half negen tot negen uur beginnen de
kinderen de viering in de zaal, met zingen en
een verhaal. Daarna is er een
spelletjescircuit en een feestelijke
maaltijd.
Michaëlsfeest kleuterklas
De kleuters vieren met elkaar hun eigen feest in het kleuterlokaal.

Kleuters
Kleuren met stoepkrijt. Ons plein is nu nóg mooier, kleurrijker!

Klas 1-2
Klas 3-4
Klas 5-6
Deze kleine kunstwerken zijn gebaseerd op de Indiase Kolam. In plaats van rijstebloem
Hebben we schelpenzand gebruikt.

