Vrijdag 12 november 2021

Week 45

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 29 november

Eerste advent

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Maandag 6 december

Tweede advent

Maandag 13 december

Derde advent

Maandag 20 december

Vierde advent

Opmerkingen

Sint-Maarten
Donderdag was het SintMaartendag. ’s Ochtends
kwamen alle kinderen bij
elkaar in de grote hal van
onze school. Meester Robin
zong met de kinderen,
onder begeleiding van zijn
gitaar, verschillende
Sint-Maarten liedjes.
Hierna vertelde juffie
Marijt het verhaal van
Sint-Maarten. Ook de
kleuters luisterden
ademloos.

Toen was het tijd voor het
“knollen-hollen” bij klas 1-4.
Klas 5-6 hielp de andere klassen
met het uitschrapen van de
verschillende pompoenen. Juffie
Fotini maakte er met een groepje
leerlingen heerlijke pompoensoep
van.

Na het versieren van de
pompoenen, door er vormpjes uit
te snijden, kon er een
waxinelichtje in. Vervolgens werd
er met ijzerdraad of touw een
hengsel aangemaakt. Klaar voor de
optocht!

Wat was het donderdagavond gezellig op het plein, met alle kinderen en hun ouders
en/of opa en oma. De muziekgroep speelde en zong, samen met leerlingen van klas 56, Sint-Maartenliedjes. Een prachtige vuurschaal maakte het plaatje compleet.

De kleuters gingen in optocht het parkje in, waar de route prachtig uitgezet was
met versierde potten met een waxinelichtje erin. Onderweg kwamen zij
notenmannetjes, appelvrouwtjes en bakkertjes tegen. Hier werd een liedje gezongen,
waarna zij een walnoot, een appeltje en een speculaasje kregen.
De klassen 1-4 gingen de wijk in, waar zij bij verschillende huizen ook na het
zingen van een Sint-Maartensliedje een traktatie kregen.

Terug op het plein was er heerlijke warme chocolademelk, verzorgd door klas 5-6 en
de hulpouders.
We kunnen terugkijken of een fijne avond, waarbij alle ouders van onze leerlingen
weer gezellig samen konden zijn.

Knutselavond kleuters
Helaas kan de geplande knutselavond voor de kleuters op dinsdagavond 16 november
door de strenger wordende corona-regelgeving niet doorgaan. Alles kleuterouders
krijgen de komende dagen bericht van de kleuterjuffies over het hoe en wat van het
thuis versieren.

Vervolg samenwerking school en Christoforus Kinderopvang
Op aanvraag van De Kleine Prins en naar wens van Christoforus Kinderopvang
(antroposofische kinderopvangorganisatie) wordt momenteel serieus onderzocht wat er
moet gebeuren om actief te worden bij of binnen onze school.
We hebben in het voortraject al meerdere malen overleg gevoerd en er is een enquête
uitgezet om het animo in kaart te brengen. De uitslag was dusdanig positief dat
inmiddels ook het bestuur van Christoforus Kinderopvang "on board" is. Heel fijn!
We gaan in eerste instantie voor een voorschoolse opvang, peutergroep en
buitenschoolse opvang.
We hopen tegen het einde van dit kalenderjaar meer informatie uw kant op te kunnen
sturen. Mocht er tussentijds belangrijke informatie zijn, houden we u
vanzelfsprekend op de hoogte.
Mochten er hieromtrent vragen zijn, schroom dan niet contact op te nemen met:
De Kleine Prins – Inge Langelaar (directie@vrijeschooldekleineprins.nl)
Christoforus Kinderopvang – Rick Dekkers (directie@christoforuskinderopvang.nl)

100 leerlingen!
Afgelopen maandag zijn Fiene en Juul Broeks bij ons op school gestart, en daarmee
hebben we het aantal van 100 leerlingen bereikt. Zoveel leerlingen heeft onze
school nog nooit gehad. Er is dan ook een leerlingenstop ingesteld voor de kleuters
tot en met 2022. Deze keuze is gemaakt om de combinatieklassen die volgen op de
kleuterklassen niet te groot te laten worden. 30 leerlingen per lokaal is echt
maximaal.

Kleuters
Iedere dag wordt het fruit met zorg gesneden en op de schaal gelegd. Wat fijn dat de
kleuters ook zelf iedere week iets meenemen!

Klas 3-4
Klas 3-4 heeft deze
periode over
huizenbouw gewerkt.
Ze hebben een
werkelijk prachtige
maquette van een
stad gemaakt. Met
onder andere een
hotel (Hotel
Rooibos, omdat er
een theedoosje met
de smaak rooibos in
is verwerkt), onze
school, een fabriek,
een bejaardencentrum
en een supermarkt.
Alle bouwsels zijn
momenteel opgesteld
op ons podium. Als u
een momentje heeft
met het wegbrengen
van uw kind, kom dan
vooral even kijken.
Je ontdekt steeds
meer details.

