Vrijdag 8 oktober 2021

Week 40

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 11 oktober

Bosdag klas 5-6

Dinsdag 12 oktober

Voorstelling Amphion klas 1-2

Dinsdag 12 oktober

Juffie Hetty kleuternetwerk

Donderdag 14 oktober

Dansproject m.m.v. Bart Hilhorst

Donderdag oktober

Leerlingenraad

Vrijdag 15 oktober

Studiedag

Week 42 (18/10-22/10)

Herfstvakantie

Maandag 1 november

Bosdag klas 1-2

Donderdag 11 november

Sint Maarten

Opmerkingen

WirWar

Kinderen vrij

Klusdag
Afgelopen zaterdag was de eerste klusdag van dit schooljaar een feit. Wat een
grote opkomst was er. En gelukkig was het droog. We zijn heel blij dat jullie op
je vrije zaterdagochtend samen aan het werk wilden gaan om De Kleine Prins weer
een beetje mooier te maken. Er is veel snoeiwerk verricht. Bij de kleuters is heel
veel onkruid verwijderd en weer een start gemaakt met een tuintje. Alle aanwezige
ouders: heel erg bedankt! In januari zal de tweede klusdag worden georganiseerd.
Tegen die tijd brengen we jullie weer op de hoogte van wie, wat en wanneer.

Dag van de leraar
Dinsdag was het de dag van de leraar.
Ook op De Kleine Prins is dat niet
stilletjes voorbijgegaan. Wat is het
team verwend door de verschillende
hulpouders! Een prachtige bos bloemen
met een lief kaartje, en een
heerlijke lunch tussen de middag.
Dank jullie wel, lieve ouders. Fijn
dat we zo worden gewaardeerd.

Kinderboekenweek
Woensdag is de kinderboekenweek van start gegaan. Iedere ochtend start klas 1 t/m
6 in de hal, en mogen de kinderen in de grote stoel voorlezen uit hun favoriete
boek. De kinderboekenweek loopt nog tot en met 17 oktober. Het is nu het moment om
samen met je kind naar de boekhandel te gaan. Er zijn veel leuke aanbiedingen, en
je krijgt bij aankoop van een boek het kinderboekenweekgeschenk mee naar huis.

Fietsen op school
Het komt regelmatig voor dat er een fiets onbeheerd blijft staan op school. Wij
zetten deze dan naar binnen, maar we zien ook niet altijd alles. Komt het voor dat
je kind de fiets om wat voor reden dan ook niet mee naar huis kan nemen, meld het
even, en zet hem in het halletje van de school.

Juffie Hetty op cursus
Aanstaande dinsdag, 12 oktober, heeft juffie Hetty “kleuternetwerk”. Juffie Fotini
zal deze dag de kleuters van het paarse lokaal onder haar hoede nemen.

Week van de pleegzorg
Binnenkort is het “week van de pleegzorg”. Ieder kind gunnen we toch een veilige
haven? Dat dit niet altijd voor ieder kind mogelijk is, wordt in deze week weer
extra onder de aandacht gebracht. Onderstaande oproep plaatsen wij dan ook met
liefde, namens de Gemeente Doetinchem:
Kinderen horen thuis en als dat niet kan, zo thuis mogelijk Kinderen moeten zorgeloos kunnen
opgroeien, in hun eigen gezin. Dat vinden we allemaal toch? Maar soms kunnen kinderen door
uiteenlopende redenen voor een korte of langere tijd niet thuis wonen. Voor deze kinderen
zoeken de pleegzorgaanbieders (o.a. Entrealindenhout, William Schrikker en Pactum) een plek in
een pleeggezin. Een gezin, waar ze in een gewone gezinssituatie terecht kunnen, waar ze zich
thuis voelen en kunnen opgroeien. Voor een paar maanden, een paar jaar maar bijvoorbeeld
ook voor één of twee weekenden in de maand, of twee dagen in de week. En het liefst in hun
eigen omgeving. Zodat ze hun eigen vriendjes houden en hun eigen school of sportclub kunnen
blijven bezoeken. Kun jij een plekje bieden?
Wat doet een pleegouder? Als pleegouder vang je kinderen of jongeren op die vaak al veel
hebben meegemaakt. Je biedt ze een stabiele basis waar ze (tijdelijk) mogen opgroeien. Tot ze
weer teruggaan naar hun ouders, of zelfstandig gaan wonen. Ook deel je de opvoedtaak met de
ouders, of het pleegkind nu tijdelijk of voor langere tijd bij je verblijft. De inzet is dat de eigen
ouders de opvoeding weer op zich nemen als dat kan. In je pleegouderschap krijg je
ondersteuning en begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Wil jij pleegouder worden of meer
informatie over pleegzorg? Kijk dan eens op www.ikwilpleegouderworden.nl en bezoek een
informatieavond. Het kan zomaar voor een kind uit jouw buurt zijn

Herfstvakantie
Volgende week donderdagmiddag om 14:00 start voor jullie kinderen de
herfstvakantie. Het team heeft de volgende dag studiedag, waarin we bijgepraat
zullen worden over de waarden van het Vrijeschool-onderwijs in relatie tot de eisen
die de maatschappij aan ons stelt. Waar staat hierin De Kleine Prins?
Omdat onze nieuwsbriefschrijfster volgende week ook een ICT-coördinatorendag in
Deventer heeft, betekent dit dat deze nieuwsbrief de laatste zal zijn voor de
herfstvakantie. Als er nog mededelingen zijn die niet kunnen wachten, zullen deze
via mailbericht aan jullie worden verzonden.

Kleuters
Juffie Hetty las
in het kader van
de
kinderboekenweek
de kleuters van
het paarse
lokaal voor in
de leeshoek in
de hal.

De kleuters zijn heel blij met
het nieuwe spelmateriaal!

Klas 3-4
Maandag was het bosdag voor de kinderen van klas 3-4. Ze zijn dit keer vlakbij
school gebleven; lekker de natuur in om de hoek in het park naast de school.

Klas 4 overhoort en
oefent de tafels met klas
3. Samen werken en leren
is veel leuker.

