Vrijdag 30 september 2022

Week 39

Agenda
Datum

Omschrijving

Opmerkingen

Dinsdag 4 oktober

Voorstelling klas 1-2

Amphion

Woensdag 5 oktober

Start Kinderboekenweek

t/m 16 oktober

Maandag 10 oktober

Medezeggenschapsraad

15:00

Maandag 10 oktober

Voorstelling klas 3-4

Amphion

Dinsdag 11 oktober

Bosdag klas 1-2

Zaterdag 15 oktober

Meester Robin jarig

Zaterdag 15 oktober

Klusdag

Zie jaarboekje

Michaëlsfeest

Donderdag hebben wij samen het Michaëlsfeest gevierd. Eerst kwamen alle kinderen bij elkaar
voor de gezamenlijke opening in de hal. Er werd een spannend verhaal verteld door juffie
Machteld en er werden versjes gezongen onder leiding van meester Robin.
Daarna mocht klas 5/6 de regie in handen nemen, door het spelletjescircuit klaar te zetten en
de groepjes hierover te verdelen.

In de pauze werd er heerlijk gesmuld van het drakenbrood dat door verschillende hulpouders
was gebakken. De prachtigste creaties lagen op de schalen. Zie ook de foto op het voorblad.
Bij de kleuters werd er druk geschild en gesneden; de meegebrachte appeltjes zijn tot
appelmoes verwerkt. Heerlijk!
Aan het eind van de middag zou de grote drakenvlieger in het park worden opgelaten. Het was
prachtig weer, met zelfs een zonnetje, maar de wind liet het afweten. Helaas ging de grote
draak de lucht niet in. Ook dat is weer een leermomentje; tegenslagen moeten we ook
overwinnen!

Nieuwe Vrijeschool voor Voortgezet Onderwijs in Arnhem
Komend schooljaar zal er een Vrijeschool voor Voortgezet Onderwijs in
Arnhem van start gaan. Hiermee zal ook deze regio worden voorzien
van Vrijeschool onderwijs voor het VMBO t/m het VWO.
De ouders van de kinderen van klas 5-6 hebben een uitnodiging
ontvangen voor een informatieavond speciaal voor ouders van kinderen
van De Kleine Prins en de Parcivalschool op donderdag 7 oktober op de
locatie van de Parcivalschool in Arnhem.
Meer informatie kunnen jullie vinden via de volgende link: Leerpark
Arnhem vrijeschool | Leerpark Arnhem (leerpark-arnhem.nl)

Kinderpostzegels
Afgelopen woensdag is de kinderpostzegelactie weer van start gegaan. Het thema is dit jaar:
Ieder kind met een vrij hoofd naar school. Sommige kinderen hebben zó veel aan hun hoofd dat
ze vastlopen op school. Ze hebben bijvoorbeeld problemen thuis of iets naars meegemaakt.
Het lukt deze kinderen niet het beste uit zichzelf te
halen. Voor hen is dit jaar de opbrengst van de
Kinderpostzegelactie bestemd. Samen met jou geven
we deze kinderen ‘wind mee’. We helpen ze
bijvoorbeeld met begeleiding of een speciale training.
Zodat ook zij weer met een vrij hoofd naar school
kunnen. Steun deze actie en koop de zegels. De
verkopende kinderen blij, maar ook de kinderen die
nét dat steuntje extra nodig hebben.

Kinderboekenweek
Volgende week woensdag gaat de kinderboekenweek van start. Meester Robin heeft al een
mooie boekentafel klaargezet in de hal. Woensdag komen de kinderen hier weer samen en
mogen ze de speciaal voor
deze kinderboekenweek
aangeschafte boeken
uitpakken en verdelen over
de klassen.
Het thema is dit jaar GigaGroen. Een aantrekkelijk
onderwerp!
Leerlingen van het
Graafschapcollege van de
opleiding Gespecialiseerd
Pedagogisch Medewerker
hebben in het kader van de
kinderboekenweek als
opdracht een middag
georganiseerd in de
bibliotheek in Doetinchem,
met natuurlijk het thema Giga-Groen. Deze middag is op zondag 16 oktober.
Voor meer informatie zie de flyer kinderboekenweek

Kleuters
In de kleuterklas staat de Michaëlstijd vooral in het teken van de oogst, waarbij appels de hoofdrol
spelen. Appels zijn er in soorten en maten, hebben wij geleerd. De grootste appel op deze foto komt
uit de tuin van Salem. Hij weegt wel meer dan 600 gram en we konden er met de hele klas van
proeven.

