Vrijdag 16 september 2022

Week 37

Agenda
Datum

Omschrijving

Maandag 19 september

Bosdag klas 5-6

Dinsdag 20 september

Ouderavond klas 1-2

Woensdag 21 september

Ouderavond kleuters

Maandag 26 september

Medezeggenschapsraad

Dinsdag 27 september

Juffie Marijt jarig

Donderdag 29 september

Michaëlsfeest

Opmerkingen

15:00

Even voorstellen:

Omdat onze lieve IB-er juffie Mirèl met long-covid kampt en het vooral heel rustig aan moet
doen, hebben wij ter overbrugging een fijne interim-begeleider aangesteld. Hieronder stelt zij
zich aan u voor.
Mijn naam is Sandra Wernsen en ik ben interim intern begeleider op De Kleine Prins. De
komende tijd zal ik de taken van Mirèl Wolters overnemen. Op de woensdagen ben ik op
school, de donderdagen werk ik vanuit huis.
Ik woon in de buurt van Amersfoort met mijn man en drie kinderen. Naast lekker er op uit gaan
met mijn gezin, vind ik het heerlijk om te bewegen. Ik maak graag een mooie wandeling en
vind het leuk om te hockeyen. Ook ben ik actief betrokken bij de sporten van mijn kinderen.
De leerkracht blijft in eerste instantie uw contactpersoon voor vragen. Wanneer nodig word ik
erbij gevraagd en zal ik de leerkracht ondersteunen bij de ontwikkeling van uw kind. Wie weet
ontmoeten wij elkaar in de komende periode.

Michaëlsfeest

Op donderdag 29 september vieren wij samen het Michaëlsfeest.
Het Michaëlfeest is aan het begin van de herfst. De natuur groeit en neemt langzaam in pracht
af, het verstilt en sterft af. Hoewel het feest van Michaël in de vroege herfst wordt gevierd,
behoort deze feestdag toch met die van Sint Maarten en Sint-Nicolaas tot de drie feesten, die
ertoe bijdragen kinderen op het kerstfeest voor te bereiden.
Michaël is een van de aartsengelen en de overwinnaar van de draak. Het Michaëlsfeest is het
zinnebeeld dat de mens met zijn bewustzijn wakker moet zijn om het kwaad in de wereld te
doorzien en te bevechten. De krachten van de geest in iedere mens worden op dit feest
aangesproken.
Michaëlsfeest klas 1 t/m 6
Donderdag 29 september vieren wij het Michaëlsfeest. Van half
negen tot negen uur beginnen wij de viering in de zaal, met
zingen en een verhaal. Ouders zijn hierbij van harte
uitgenodigd.
Daarna is er voor de kinderen een spelletjescircuit en een
feestelijke maaltijd.
Geef uw kind op deze dag wel gewoon een lunchtrommel mee.
Michaëlsfeest kleuterklas
Als alle kleuters in de kleuterklas zijn nemen de juffies de kinderen mee naar de zaal. Daar
luisteren ze naar het verhaal en zingen liedjes. Rond negen uur vieren ze verder feest in de
kleuterklassen, met spelletjes en een lekkere maaltijd.
Geef uw kind op deze dag gewoon een luchtrommeltje mee.
Vanaf maandag 26 september staan in de kleuterklassen manden klaar waar iedere kleuter een
appeltje in kan leggen. Hiervan maken de juffies lekkere appelmoes.
Álle kinderen van school gaan aan het einde van de schooldag naar
het park om te kijken naar de grote drakenvlieger. Ouders zijn
hierbij van harte welkom! (Natuurlijk zijn we afhankelijk van de
wind...)
De kinderen lopen samen met juf of meester naar het park en na
afloop ook weer samen terug naar de klas om daar de dag af te
sluiten.

Nationale Sportweek

Vandaag heeft de aftrap
plaatsgevonden van de Nationale
Sportweek (t/m 25 september).
In het kader hiervan hebben de
kinderen van klas 1 t/m 6 vanochtend
meegedaan met de 10@10 challenge.
De buurtsportcoaches van Sport-ID
Doetinchem hebben een leuk filmpje
gemaakt waarin zij verschillende
sporten uitbeelden die door de
kinderen nagedaan kunnen worden.
Het was dolle pret in de zaal; van
zwemmen tot “speerwerpen” en van
hardlopen tot boksen, bijna alle
sporten kwamen wel aan bod. Die 10
minuten challenge werd eenvoudig
gehaald! Om het thuis nog eens met
elkaar te herhalen delen we hierbij de link: Sport-ID 10 minuten challenge.
Alle oudste leerlingen van onze school hebben deze week in het kader van de nationale
sportweek een stempelkaart meegekregen.
Met deze stempelkaart kunnen de kinderen
stempels verzamelen tijdens het Sport- en
cultuurfestival op het plein voor het
gemeentehuis van Doetinchem.
Hier kun je diverse sporten komen
uitproberen.
Dit festival (zie ook #TERUGNAARJEPASSIE Home (sportencultuurfestival.nl)) zou
aanstaande zondag 18 september worden
gehouden, maar wij hebben zojuist melding
gekregen dat deze datum in verband met de
voorspelde weersomstandigheden NIET
DOORGAAT en zal worden verschoven naar
een nader te bepalen moment.

Fietsival

Net voor de zomervakantie heeft klas 5-6 meegedaan aan het
Fietsival. De hiermee opgehaalde bedragen zijn overgemaakt
naar twee projecten.
Het eerste project is voor Kanjers voor Kanjers; Zwemmen voor
kanjers (€119)
Het tweede project is het door de leerlingen zelf gekozen project
van het Internationaal Hulpfonds voor
vrijeschoolpedagogie; de Khanyisa Waldorf School for supportive
education in Kaapstad. Dit is een bijzondere vrijeschool die
onderwijs verleent aan kinderen die extra aandacht nodig hebben
omdat ze niet met het gewone onderwijs kunnen meestromen. Ze
hebben moeite met het maken van contact met hun omgeving, met
leren en begrijpen of verstandelijk beperkt zijn (ook €119).
Zo mooi dat de kinderen van onze Vrijeschool op deze manier bewust
bezig zijn om kinderen die het net wat moeilijker hebben dan zij te kunnen helpen.

Klas 3-4

Klas 4 krijgt deze week voor het eerst huiswerk mee van topografie. Eerst maar eens samen oefenen
en elkaar overhoren.

Samen lezen is ook leuk! Fijn samen duo-lezen of naast elkaar op een zitzak lekker je eigen boek
lezen.

