Vrijdag 29 oktober 2021

Week 43

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 1 november

Bosdag klas 1-2

Donderdag 11 november

Sint Maarten

Dinsdag 16 november

Knutselavond kleuters

Maandag 29 november

Eerste advent

Vrijdag 3 december

Sinterklaas

Opmerkingen

Sint-Maarten
11 november is de dag.....
Dat ieders lichtje weer branden mag.
Sint Maarten komt er weer aan, dus
zet het vast in de agenda!
Naast de viering op school onder
schooltijd, gaan we vanaf 17.00u
ook weer met de kleuters en klas 1
t/m 4, de optocht lopen. Klas 5-6
verzorgt de avond.
Als ouder bent u van harte welkom
om mee te lopen, maar ook om na
afloop gezellig een kop warme
chocolademelk mee te drinken op het
schoolplein.
Bij een knappend vuurtje en mooie
muziek.
Meer informatie volgt.
Voor de kleuterouders is het vast
goed om te weten dat zij die
ochtend, in de klas, hun kind mogen
helpen met het maken van een
lantaarn. (1 volwassene per kind)
Mocht dit voor u niet lukken, dan is dat geen probleem. Dan mag u dit thuis van
tevoren, met uw kind, maken. In het volgende weekbericht leggen we uit hoe u dit
kunt doen.
Wilt u die avond vuurmeester zijn (en bent u in het bezit van een vuurkorf)? Meld u
dan bij juf Machteld (of mail naar m.blok@vrijeschooldekleineprins.nl). Alvast
bedankt.

Muziekgroep ouders
De muziekgroep is op zoek naar
muzikanten! Bespeel je een instrument
en/of vind je het leuk om te zingen? Wees
van harte welkom om aan te sluiten bij de
ouder muziekgroep van school! Musicerende
ooms, tantes, opa's en oma's zijn ook
zeer welkom! Aanmelden kan bij de moeder
van Hanna en Frida, Brigitte Ponjee, tel.
0637329153. Ook bij het komende SintMaartensfeest willen wij graag optreden.
Kom erbij!

Vrijwillige ouderbijdrage
Op 7 september jl. hebben alle ouders een mail ontvangen via WIS Collect inzake de
vrijwillige ouderbijdrage. Wanneer deze link wordt geopend kun je aangeven welk
bedrag je voor dit schooljaar wilt bijdragen. Daarnaast kun je een keuze maken in
de betalingstermijn.
Er wordt verzocht, wanneer je niet kunt of wilt bijdrage, om toch het formulier te
openen en een vinkje te zetten bij kan niet/wil niet bijdragen. Zo weten wij als
school welk bedrag we komend schooljaar mogen verwachten van de vrijwillige
ouderbijdrage. Al het geld komt gegarandeerd bij onze eigen school terecht. Alleen
de wijze van incasseren ligt bij het centrale orgaan.
Deze bijdrage is noodzakelijk om specifiek Vrijeschool vakken te kunnen blijven
geven en onze jaarfeesten te kunnen bekostigen. Jullie hebben wellicht heel bewust
gekozen voor de Vrijeschool. Voor de één staat misschien de Vrijeschool beleving
centraal, voor de ander het kleine schooltje en weer een ander hecht waarde aan de
duurzame materialen. En dit betreft niet alleen duurzaam werk- en speelmateriaal;
ons schooltje is ook gebouwd uit duurzame materialen. Denk bijvoorbeeld aan het

prachtige sedum dak. Evenals het groene plein vraagt dat bij onderhoud en
vervanging van onderdelen dus wel wat meer dan een regulier gebouw en een verhard
plein met onderhoudsvrij (en fantasieloos) speelmateriaal. De meerkosten voor
duurzame artikelen kan niet betaald worden uit het bedrag dat we krijgen van het
rijk. Dus ook dat komt van ouderbijdrage.
Veel mensen die voor de Vrijeschool kiezen vinden alle genoemde aspecten
belangrijk. De bijdrage is vrijwillig, maar dat is iets anders dan vrijblijvend.
De bedragen zijn richtlijnen, het staat je vrij te geven wat je wilt. Maar bedenk
dat we het samen moeten doen. Kiezen voor De Kleine Prins betekent kiezen voor al
de genoemde voordelen en voorrechten. Kortom: Deze bijdrage is van groot belang
voor onze school.
Via de administratie van het bestuurskantoor hebben wij gehoord dat er op dit
moment nog erg weinig ouders zijn die gehoor hebben gegeven aan het invullen van de
mail. Wij willen jullie vragen dit zo spoedig mogelijk te doen zodat wij inzicht
krijgen in de hoogte van de bijdrage dit jaar.
Wanneer er nog vragen zijn over de ouderbijdrage, mail dan naar
ouderbijdrage@vsathena.nl, noem daarbij altijd de naam van de school en de naam van
je kind.
We danken jullie alvast voor jullie medewerking én natuurlijk voor je bijdrage.

Bericht van de MR
Tijdens de laatste vergadering van de MR zijn de schoolgids en het jaarplan
besproken. Daarnaast zijn de leerlingaantallen aan bod gekomen. Op dit moment is er
een kleuterstop tot oktober 2022 en ook worden er in sommige klassen geen zijinstromers meer geaccepteerd, om te voorkomen dat de klassen te groot worden.
Er is wat extra inzicht geboden in het huidige leesonderwijs. Op dit moment lezen
alle kinderen in de hele school tegelijkertijd. Dat biedt meer mogelijkheden om
kinderen op maat les te bieden: sommige kinderen lezen een klas lager of hoger mee.
Sinds dit jaar hebben ook de kinderen in klas 1 en 2 gymles. Vanaf 2023 moeten alle
klassen twee uur bewegingsles per week krijgen. Er wordt nu onderzocht hoe dat
ingevuld zal worden. Dit kan met traditionele gymlessen, maar er wordt ook gekeken
hoe dans en euritmie een rol kunnen vormen in het beweegonderwijs op De Kleine
Prins.
Omdat veel regels rondom corona nu zijn losgelaten, kijken we hoe de school weer
geopend kan worden voor ouders. Tot de herfstvakantie zijn er nog geen schoolbrede
bijeenkomsten gepland. De eerste bijeenkomst is Sint Maarten. We verwachten dat
deze, op het eten in de herberg na, plaats zal vinden zoals pre-corona, met een
gezellig samenzijn op het plein rond de vuurkorven.

Heropening Amphion Cultuurbedrijf
Het is dit weekend al, maar toch willen we jullie dit bericht niet onthouden.
Morgen, zaterdag 30 oktober zal er -na een grote verbouwing- een feestelijke
heropening zijn van Amphion Cultuurbedrijf. Je kunt vanaf 13:00 deelnemen aan dans-,
musical- en creatieve workshops. Er worden ieder uur rondleidingen georganiseerd, en
om 17:00 zal er buiten op het plein een mega-orkest optreden van leerlingen van de
muziekschool, waarbij iedereen die wil mee mag komen zingen. Zondag 31 oktober is
speciaal ingericht voor de kleinere kinderen, met poppenkastvoorstellingen en
workshops muziek met peuters. Kijk voor meer informatie op Amphion Open(t) | Amphion

Berichtje van juffie Judith
Wat is het heerlijk
om weer terug te zijn
bij mijn gouden
kleuters! Hoewel ik
nog niet fulltime
aanwezig ben, geniet
ik enorm van alle
momenten.

Het roze huisje werd
met doeken een
donkere hut.
Spannend hoor.

Deze week kwamen
Aram, Ot en Lenn
uit klas 6 bij
ons voorlezen.
Wij hingen aan
hun lippen.

Nevena, Suus, Aroa en Bella
bouwden een enorme toren
van Kapla.

Klas 1-2
Wij bezochten de herfst in het bos!

