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Agenda 
 

05-10 Hele dag SKOVV - studiedag 

20-10 Hele dag Schoolfotograaf 

21-10 Hele dag Studiedag 

24-10  Start herfstvakantie 

31-10 8.30 uur Eerste dag na de herfstvakantie 

 

Mag ik u voorstellen...? 

Aan de medezeggenschapsraad van de Kleine Prins! 

 

Van links naar rechts: Yvonne van Heck (moeder Eline), Mieke Timmermans (moeder Joris, Frank 

en Esther), Adriana de Rijk (stamgroepleider van de Ruimteraketjes), Marcella Roelofs (moeder 

Damian en Olivia), Inez van Velsen (stamgroepleider van de Prinsenplaneet), Anouk Huiskamp 

(stamgroepleider van de Maneschijn) 

De medezeggenschapsraad (MR) houdt zich bezig met beleidsmatige zaken van de school. Er 

komen onderwerpen aan de orde als veiligheid, groepsindelingen en personele zaken. De MR heeft 

over een aantal zaken adviesrecht, dat wil zeggen dat zij haar mening geeft over een onderwerp. 

Soms heeft de MR instemmingsrecht, dan beslissen ze mee over een onderwerp. Deze 

bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement. Dit reglement is te vinden op onze website. In de 
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MR zitten drie gekozen ouders en eenzelfde aantal teamleden. De MR geeft advies aan de directie. 

U kunt de MR bereiken via de mail: mr.kp@skovv.nl.  

Als bijlage bij deze Page vindt u het jaarverslag 2021-2022 van de MR.  

 

Van de MR 

Op maandag 12 september is de eerste MR vergadering van het nieuwe schooljaar geweest. Hierin 

hebben we het jaarverslag over het jaar 2021/2022 vastgesteld. Aangezien het afgelopen jaar het 

allereerste jaar voor de MR was, hebben we geëvalueerd hoe we het vonden gaan en wat 

aandachtspunten voor het komende jaar zouden kunnen zijn. U zult het komende jaar meer van ons 

horen, want 1 van de aandachtspunten is om de MR meer te promoten bij alle ouders.  

Ook heeft de MR ook ingestemd met het jaarplan voor het komende schooljaar. Tenslotte hebben 

we de MR reglementen doorgenomen en opnieuw vastgesteld. We hebben dit aankomende jaar 

een nieuwe voorzitter: Yvonne van Heck (moeder van Eline uit de Maneschijn).  

Mocht u vragen hebben of agendapunten willen inbrengen dan kunt u dit mailen naar: 

mr.kp@skovv.nl 

 

Vieringen 

Op de Kleine Prins zijn er verschillende soorten vieringen. Zo hebben we 

themavieringen waarin de kinderen laten zien wat ze hebben geleerd 

tijdens het thema. We hebben een familieviering waarbij de kinderen een 

stukje mogen opvoeren met broers-zus en hun ouders. Tijdens een KP-

theater geven de kinderen zich op om een dansje, stukje of iets anders 

voor te dragen. Dan hebben we ook nog vrije vieringen waarbij de 

invulling voor de viering vrij is. Bij al deze vieringen zijn 

ouders/verzorgers en grootouders welkom.  

Kleine broertjes en zusjes zijn natuurlijk ook welkom bij onze vieringen. Wel willen we u vragen uw 
jongste kind(eren) stil te houden tijdens de vieringen. We begrijpen dat dit een moeilijke vraag kan 
zijn, maar het is jammer als de jongsten onder ons meer aandacht krijgen dan de kinderen die op 
het podium staan en wat hebben voorbereid voor de viering. 
 
In het kamertje van Renate staat een mandje met speelgoed. Uw jongste kind zou daar even 
kunnen spelen als hij/zij het moeilijk vindt om stil te zijn. Als er meerdere kinderen spelen, zouden 
we met de ouders van deze kinderen ook per toerbeurt even ‘op kunnen passen’. Als elke ouder die 
zijn of haar kind in het kamertje laat spelen even toezicht houdt, kan iedereen in alle rust naar de 
viering kijken.  
Door de ramen in het kamertje is er overigens ook zicht op het podium. Het is dus zeker niet zo dat 
je niets ziet van de viering als je bij de kinderen in het kamertje zit. 
 
Mocht u thuis heel toevallig speelgoed aan het opruimen zijn, omdat uw peuter een kleuter is 
geworden en niet meer met alles speelt? Wij zouden graag de mand met speelgoed aanvullen of 

http://www.kleineprins-skovv.nl/
mailto:directie.kp@skovv.nl
mailto:mr.kp@skovv.nl
mailto:mr.kp@skovv.nl


 

 
Balgzand 4 
6718 MJ Ede 
tel. 0318-548137 
www.kleineprins-skovv.nl 
directie.kp@skovv.nl 

 

 

incomplete spullen vervangen door compleet speelgoed. U kunt het speelgoed inleveren bij juf 
Renate of meester Gerrit. 
 

 

Hoofdluis 

Wij willen dit schooljaar de hoofdluiscontrole weer oppakken. Op 

dit moment zijn er drie ouders die aangegeven hebben te willen en 

kunnen helpen, maar met drie man alle kinderen van de Kleine 

Prins op hoofdluis controleren kost te veel tijd. Daarom opnieuw 

de vraag: Welke ouder/verzorger of grootouder wil ons helpen de 

school hoofdluisvrij te maken/te houden? Aanmelden kan door 

een mailtje te sturen naar juf Renate, directie.kp@skovv.nl.   
 

 

Marieke (moeder van Jill en Abby) wil de coördinatie wel op zich 

nemen. U kunt bij haar terecht voor nadere informatie. 

 

 

Ede Doet 

Wij hebben dit keer geen initiatief aangemaakt voor Ede Doet. Als het weer geen roet in het eten 

gooit, zal er volgende week een verstopplek voor de kinderen gecreëerd worden. Het wankele 

bankje voor de ingang van de KP zal verdwijnen en op die plek zullen er palen en struiken geplaatst 

worden waar de kinderen zich achter kunnen verstoppen. Dit kunnen wij realiseren door de reeds 

opgehaalde bonnen.  

Voor een volgende ronde zullen wij wel weer een initiatief aanmaken (waarschijnlijk voor nog meer 

verstopplekken). Mocht u uw huidige bon nog niet hebben gedoneerd: wij kunnen de bonnen 

activeren en op ‘ons’ account zetten. Het gespaarde bedrag kan dan een volgende keer gebruikt 

worden.  
In de gang beneden vindt u de brievenbus waarin de bonnen gedoneerd kunnen worden.  
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