Vrijdag 26 augustus 2022

Week 34

Agenda
Datum

Omschrijving

Zaterdag 27 augustus

Juffie Ans jarig

Woensdag 31 augustus

Algemene thema info-ouderavond

Do en vrij 1 en 2 sept.

Dansworkshop

Woensdag 7 september

Klassenouderoverleg

Donderdag 8 september

Ouderavond klas 3-4

Dinsdag 13 september

Ouderavond klas 5-6

Opmerkingen

8:30

Informatieavond met thema

ONTMOETEN

Jullie komen aanstaande woensdag (31 augustus)
toch ook naar de ontmoetingsavond van De
Kleine Prins? Voor ALLE ouders, of ze nu al jaren
meedraaien binnen onze school, of als voor hen
alles nog nieuw is, hebben we een pakkend
programma!
We toveren voor deze avond alle lokalen om in
een ontmoetingsruimte op steeds weer een
ander vlak. Hiermee verwachten we verbinding
te maken, en jullie met elkaar in gesprek te
brengen. Dat is onze doelstelling. Verschillende
ouders die al hun steentje bijdragen aan deze
school verlenen hun medewerking. Denk hierbij
aan ons zanggroepje en de tuingroep. Ook de
geschiedenis van deze school zal aan bod komen,
alsmede het antroposofische gedachtengoed. Het
wordt voor iedereen een mooie, leerzame en
inspirerende avond.
Zet de datum in de agenda. We verwachten jullie allemaal te ontmoeten.

Inspringen nieuwe klas 1

Maandagochtend zat de zaal vol met ouders en
de leerlingen van klas 2 t/m 6 om de nieuwe
klas 1 te laten “inspringen”. Wat een prachtig
rozentouw hadden de ouders gemaakt!
Tijdens het zingen van het inspringlied
kwamen de oud-kleuters een voor een over
het touw gesprongen en werden door meester
Robin welkom geheten. een mooi ritueel
waarbij ze echt kleuter-af zijn, en deel uit
gaan maken van de grote school.

Onze directeur Inge sprak de grondspreuk uit (ook
daar kunt u meer over horen tijdens de
ontmoetingsavond aanstaande woensdag) en de
juffies en meester vertelden mooie verhalen met
een link naar wat er dit jaar allemaal staat te
gebeuren.
Ook zong het volledige team hun
traditionele vakantielied, waarin
ze de ouders en de kinderen
deelgenoot maakten van hun
belevenissen van deze zomer. Een
heel mooie start van dit nieuwe
schooljaar!

Luizencontrole

Afgelopen dinsdag is voor het eerst sinds lange tijd weer een
luizencontrole uitgevoerd bij alle leerlingen. De school is niet geheel
luizenvrij, dus controleer de kinderen de komende tijd wat vaker. De
ouders van de kinderen waar luizen of neten zijn geconstateerd zijn door
ons gebeld en zullen extra actie ondernemen. Binnenkort zullen de
luizenpluizers een nacontrole doen.

Kleuters

We zijn weer fijn begonnen in de kleuterklas.
Wat is het heerlijk om elkaar terug te zien en
samen te spelen. We hebben allemaal een klein
plantje gekregen om voor te zorgen, zoals we ook
zorgen voor elkaar, onze spullen en ons lokaal.

