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Schooljaar 2022-2023

Week 41

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Zaterdag 15 oktober

Meester Robin jarig

Zaterdag 15 oktober

Klusdag

Woensdag 19 oktober

Leerlingenraad

12:00

Vrijdag 21 oktober

Studiedag

Leerlingen vrij

Vrijdag 21 oktober

Inloopdag Christoforus

Van 11:00-15:00

24 oktober – 28 oktober

Herfstvakantie

Dinsdag 1 november

Luizencontrole

Woensdag 2 november

Juffie Ellen jarig

Maandag 7 november

Klassenouderoverleg

8:30

Klusdag

Morgen, zaterdag 15 oktober 2022, is de eerste klusdag van dit
schooljaar. Afgelopen woensdag hebben alle oudste kinderen van de
ouders/verzorgers een brief mee naar huis gekregen met daarin de
laatste punten om deze klusdag tot een geslaagde dag te maken.
We plaatsen hierbij de lijst met de ingedeelde (oudste) leerlingen
waarvan de ouders/verzorgers een ochtendje de handen uit de
mouwen mogen komen steken.
Omdat we nog steeds naarstig op zoek zijn naar een conciërge (weet
u iemand die tegen vrijwilligersvergoeding ca 3 dagdelen in de week
alle voorkomende klusjes binnen onze school wil doen, meld het
ons!), zal Inge jullie deze ochtend op gang helpen met koffie met
iets lekkers!
Jullie zijn allemaal van 9:00 – ca.12:00 van harte welkom. Kun je
niet? Ruil dan met een andere ouder. Zo houden we de groep op
sterkte. We rekenen op hetzelfde enthousiasme als vorig schooljaar!

Za 15 oktober 2022
Misha Afshari
Stella Beekers
Susanne Kettelarij
Amy de Bruijn
Sem Drowniak
Mynt van Geel
Iza Hakvoort
Noa Hermans
Nienna Huisman
Tino Keuning
Lars Lett
Denzel Mombarg
Osckar Pasman
Ot Romme
Djairo Stein
Norah van der Veen
Nevena Wolters

Christoforus
Christoforus Kinderopvang Doetinchem start met ingang van maandag 31 oktober met
Voorschoolse opvang, Peutergroep en BSO binnen de muren van Vrijeschool De Kleine Prins.
Dorien Heebink,
Jolijn Roeleveld en
Bernarda Looman
(v.l.n.r.) werken al
jaren met veel
plezier in de
kinderopvang.
Op dit moment zijn
ze druk bezig met
de inrichting van de
groepsruimte en
alle andere zaken
die bij een nieuw te
openen opvang
komen kijken.
Jolijn werkt op de voorschoolse opvang en de peutergroep. Dorien werkt op de BSO. Bernarda
werkt op de voorschoolse opvang, peutergroep en is locatiemanager.
Op dit moment zijn we nog op zoek naar sollicitanten die ons team komen versterken. Voor
de vacaturetekst zie de bijgaande link. Vacature Christoforus kinderopvang. Tevens hebben
we de vacature in de bijlage geplaatst, zodat jullie hem kunnen verspreiden in jullie netwerk.
We starten nu eerst met drie dagen BSO en verwachten dat we met drie tot zes maanden elke
werkdag open zijn.
Vrijdag 21 oktober is er van 11.00 tot 15.00 uur een inloopdag voor ouders die graag eerst
even een kijkje willen nemen op de groep voordat ze hun kind(eren) willen aanmelden.
Dorien, Jolijn en Bernarda zullen die dag aanwezig zijn en zullen alle vragen die ouders
hebben over de opvang beantwoorden. Tot ziens!

Oudertevredenheidsonderzoek
Eenmaal in de paar jaar wordt door onze school een oudertevredenheidsonderzoek
afgenomen. Wij willen graag van u weten wat we kunnen verbeteren en waar u (dik) tevreden
over bent. Via deze link Oudertevredenheidsonderzoek komt u in de begeleidende brief,
waarin weer een link zit waarmee u de enquête online in kunt vullen. We zijn heel benieuwd
naar jullie respons!

Kerstspel
Wij willen dit jaar met
het team heel graag het
kerstspel gaan opvoeren
voor de kinderen en hun
ouders. De rol van waard
en engel zijn nog niet
bezet, daarvoor zoeken
we nog 2 ouders die onze kompanie willen komen versterken.
Wie wil meewerken aan dit bijzondere project? Meld je bij interesse even bij juf Esther of juf
Marijt.

Klas 3-4
Speciaal voor de kinderboekenweek hebben we in klas 3-4 allemaal een recensie geschreven
over ons lievelingsboek.

Klas 3- 4 is maandag naar de schoolvoorstelling Superjuffie geweest. We liepen heerlijk in het
zonnetje naar het Amphion. Daar hebben we in de grote zaal genoten van zang, dans en spel,
we hebben ervan genoten!
Met rekenen deden we het spel: Raad mijn tijd! Door de juiste vragen te stellen aan een
klasgenoot komen we erachter welke tijd we op ons voorhoofd hebben. Moeilijk hoor! Maar
het ging super. Op de volgende pagina het fotoverslag.

Klas 1-2

