Vrijdag 2 september 2022

Week 35

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Woensdag 7 september

Klassenouderoverleg

8:30

Donderdag 8 september

Ouderavond klas 3-4

Dinsdag 13 september

Ouderavond klas 5-6

Maandag 19 september

Bosdag klas 5-6

Dinsdag 20 september

Ouderavond klas 1-2

Woensdag 21 september

Ouderavond kleuters

Dinsdag 27 septemer

Juffie Marijt jarig

Donderdag 29 september

Michaëlsfeest

Gouden Weken

Na een lange, warme zomervakantie zijn we weer van start gegaan. En dat is weer even
wennen... Een nieuwe groep, een ander lokaal, misschien een andere juf of meester. Deze
eerste weken van het schooljaar worden de Gouden Weken genoemd. Hierin zet je samen het
fundament neer voor een goede groepsvorming. De leerkrachten proberen met de juiste spelen werkvormen dit proces te begeleiden. We dansen, zingen, spelen, tekenen en werken er
samen flink op los. Wat kun je leuke dingen voor elkaar krijgen als je het samen doet !

Informatieavond met thema ONTMOETEN

Wat een mooie, gezellige en inspirerende avond hebben wij woensdag beleefd! We hebben
heel veel ouders mogen verwelkomen. In ieder lokaal was weer iets anders te beleven, alles
in het thema van ONTMOETEN. Iedereen bedankt voor de komst en het enthousiasme!

Er was ook heel
veel enthousiasme
bij het kerstspel.
Veel ouders
wilden wel even in
de huid kruipen
van Jozef, Maria
of een herder.
Deze foto’s wilden
we jullie niet
onthouden. Dit
belooft wat voor
kerst!!

Gymlessen

Ook de gymlessen zijn weer volop aan de gang. Dit jaar krijgen de kinderen voor het eerst
twee keer in de week gym, verzorgt door Sport-ID, het sportbedrijf Doetinchem. De
gymleerkrachten zijn Mike Kemperman, al bekend van vorig schooljaar en Yolanda Jansen.
Bijgaand de link naar de sportkalender voor De Kleine Prins. Sportmap - Vrijeschool de Kleine Prins Sport-ID

Weekenden in het kader van de seizoen

Een vrijeschoolmoeder uit Dordrecht organiseert (samen met haar zus) in Rekken weekenden
die geheel in het kader staan van de seizoenen. We hebben als school niet de intentie om
reclame te maken, maar hierbij maken we een uitzondering omdat hun doelgroep zeker ook de
Vrijeschoolouders betreft. Hierbij de link https://belief.nl/product/herfst-familie/.

