Vrijdag 17 december 2021

Week 50

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 20 december

Vierde advent

Week 51

Verlengde kerstvakantie

Week 52 en week 1

Kerstvakantie

Maandag 10 januari

Weer naar school

Zaterdag 15 januari

Klusdag

Dinsdag 18 januari

Juf Inge jarig

Donderdag 20 januari

Klassenouderoverleg

Vrijdag 21 januari

Klas 5-6 voorstelling in Amphion

Opmerkingen

Van 9:00-13:00
Zie lijst in weekbericht

Zelftesten voor leerlingen
Afgelopen vrijdag hebben de
leerlingen van klas 4, 5 en 6 ieder
een setje van 4 zelftesten
meegekregen. Alle basisscholen
hebben deze testen van de overheid
aangeboden gekregen, met het verzoek
deze aan de leerlingen te
distribueren.
Wij realiseren ons dat wij als
vrijeschool hierin te voortvarend te
werk zijn gegaan. Zonder duidelijk
overleg met de ouders/verzorgers
zijn deze testen aan alle kinderen
meegegeven. Ook hebben wij de
mededeling in de nieuwsbrief
hieromtrent te zakelijk weergegeven.
Wij willen onze excuses aanbieden
voor de impact die dit op sommige leerlingen en hun ouders heeft gehad.
Terugkijkend hadden wij als vrijeschool de ouders de keuze moeten laten om deze
testen op te halen of door hun kinderen mee te laten nemen. Dit is helaas niet
gebeurd. Er is hierover een ingelast overleg geweest met de MR, waarin besloten
is de keuze voor het gebruiken van de sneltesten alleen bij de ouders neer te
leggen.
Wij willen u ook vragen om eventuele zorgen over ons coronabeleid te bespreken
met onze directeur Inge Langelaar, zodat onze leerkrachten hier niet mee worden
belast.
Er zijn weer nieuwe testen beschikbaar voor de leerlingen waarvan de ouders
meegaan in het advies van de overheid om hun kinderen twee maal per week
preventief te laten testen. Deze testen zullen maandag 10 januari ’s middags bij
het ophalen buiten op de picknicktafels liggen. U kunt dan zelf, of uw kind een
setje mee (laten) nemen.

Derde advent
Ook de derde advent is
weer gevierd in de
klassen. De derde kaars
is aangestoken, en de
meester en juffies hebben
opnieuw een mooi
adventsverhaal verteld.
Verschillende kinderen
hebben iets uit het
dierenrijk meegenomen,
passend bij de derde
advent, en dat op de
adventstafel in de hal
neergelegd.

Luizengroep
We hebben enkele weken geleden een oproep geplaatst voor luizenpluizers. Begin
volgend jaar, als de corona-maatregelen het weer toelaten, willen we hier weer
mee van start gaan. Wij hebben nog steeds slechts één aanmelding ontvangen. Wilt
u hier uw bijdrage aan leveren? Het kost niet heel veel tijd. Na iedere
vakantieperiode zal er geplozen worden. Geef het even door bij de administratie
(administratie@vrijeschooldekleineprins.nl).

Brieven van het Panora Lyceum
Wat een leuke post kregen we
deze week! Alle oud-leerlingen
van De Kleine Prins die
afgelopen jaar naar het Panora
Lyceum zijn gegaan hebben een
brief aan hun juffies
geschreven over hoe het nu met
ze gaat. Alle herinneringen
aan deze leerlingen kwamen
weer boven bij juffie Esther
en Machteld.

Kerstkaarten van het team
Van de bordtekeningen die onze leerkrachten
bij (onder andere) ieder jaarfeest maken,
hebben we voor jullie een kerstkaart gemaakt
met de beste wensen van het team.
Alle oudste kinderen hebben deze kaart
vandaag meegekregen. Van de kleuters is een
tafereel van de jaartafel toegevoegd. Wij
wensen u samen heel mooie dagen toe.

Kerstkaarten voor “de
oude mensen”
Alle 102 leerlingen die onze
Vrijeschool rijk is zijn de
afgelopen week druk geweest
met het maken van
kerstkaarten voor de bewoners
van zorgcentrum Den Ooijman
in Doetinchem. Er zijn
verschillende technieken
gebruikt. De resultaten zijn
super te noemen. Wat zullen
de bewoners van Den Ooijman
blij zijn met deze
lichtpuntjes!

Kerstviering
En toen werd er plotseling vandaag, vrijdag 17
december, al kerst gevierd op school. Om
besmettingen tijdens de kerst te voorkomen
krijgen alle basisscholen een week eerder
kerstvakantie. Dat was dus even schakelen voor
het team, maar we kunnen terugkijken op een heel
fijne dag met elkaar!

In alle klassen was het feest;
kerstkransjes en kerststol mét
roomboter eten, en natuurlijk
chocolademelk drinken.

Ook mochten alle kinderen hun eigen tafelkaars versieren met speciale heel dunne
bijenwas. Wat zaten er prachtige kunstwerkjes tussen!

Klusdag ouders
Het lijkt nog heel ver weg, maar we zijn er al zo aan: op zaterdag 15 januari zal de
tweede klusdag worden georganiseerd. Hieronder noemen we de ouders die hiervoor op de
planning staan. Zullen we er weer net zo’n geslaagde dag van maken als de eerste
klusdag? Bijna alle ouders waren toen aanwezig, en er is een berg werk verzet!
Vermelde ouders; zet deze datum dus vast in de agenda!
Za 15 januari 2022
Olivia Andrew
Stella Beekers
Hanna Braat
Aaron Cremers
Mynt van Geel
Iza Hakvoort
Jitte vd Hoeven
Kyran Jansen
Ayanne Kulk
Merijn Looman
Sophia Nazari
Teun de Reus
Noor van de Sluis
Geesje Timmer
Mirthe Wijkstra
Noa Huirne
Mats Smulders

Noodopvang kinderen
Komende week is het team op school aanwezig voor de noodopvang van de kinderen
waarvan (één van de ouders) een zogenaamd cruciaal beroep heeft. Er zijn steeds twee
leerkrachten ingeroosterd om de kinderen fijne dagen te bieden.
Wij danken jullie voor de moeite die jullie hebben gedaan om de kinderen elders onder
te brengen. Gemiddeld zullen wij aan 9 kinderen per dag deze opvang bieden. Ook
meester Mike van de gym zal woensdag de kinderen een gymles verzorgen.

Kleuters
Beweegbare tekeningen:
van de nachtlucht met
daarin een ster een
schildering, die door
de oudsten gevouwen is
en door de jongsten
geprikt.

Tussen de bedrijven
door een klein dutje
in het blauwe huis.

Zelfs het brood dat we bakten was in de vorm van het
Kerstkind.

We hebben het
kerstspel niet
vaak kunnen
spelen, maar er
wel enorm van
genoten.

Wat een gezelligheid, samen aan een mooi gedekt tafeltje.

Klas 5-6
En of het allemaal nog niet genoeg was, had klas 5-6 vanmiddag een online
rondleiding door het Openlucht Museum. Een erg leuk, interactief en informatief
concept in deze corona-tijd. De kinderen én juffie Esther hebben genoten!

