
 

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

 

 

De Page 
27 - 10 - 2021 

 
Agenda 
 

08-11 XXX Inloopmoment voor ouders vervalt! 
09-11 19.30 uur MR 
11-11  Sint Maarten 
 19.30 uur  OR 
24-11 Hele dag Studiedag SKOVV 
02-12  Sinterklaas op de KP 

03-12 08.30 - 12.00 uur  Kinderen tot 12.00 uur naar school 
22-12  Kerstviering 
24-12 08.30 - 12.00 uur 

 
Kinderen tot 12.00 uur naar school 

 

Meester Sonny 

Meester Sonny is een van de stamgroepleiders van de Maneschijn. Hij werkt op maandag en 

dinsdag op de Kleine Prins en op woensdag, donderdag en vrijdag op de Jozefschool in 

Wageningen. Meester Sonny ervaart het werken op twee verschillende scholen als belastend. Zo 

belastend dat hij de keuze heeft gemaakt om te stoppen als meester op de Kleine Prins.  

Hoewel we het heel erg jammer vinden dat Sonny deze keuze heeft gemaakt, zijn we blij dat hij 

daar op tijd mee is gekomen. Meester Sonny zal tot de kerstvakantie in de Maneschijn werken. Dat 

geeft ons de tijd te zoeken naar vervanging. 

 

Kerstviering 

In de jaarkalender staat de kerstviering gepland op donderdag 23 december. We hebben inmiddels 

contact gehad met de Antoniuskerk in Ede waar we de kerstviering zullen gaan houden. Helaas is 

de kerk niet beschikbaar op donderdag 23 december.  Daarom zal de kerstviering verschoven 

worden naar woensdagavond 22 december. Zet deze datum alvast in uw agenda! Hopelijk gooit 

Corona dit jaar geen roet in het eten en kunnen we er samen een sfeervolle kerstviering van 

maken. 

 

Invalproblematiek 

Helaas hebben we ook deze week weer ervaren dat er een nijpend tekort is aan invallers. Gisteren 

heeft een collega zich ziek gemeld en was er geen invaller beschikbaar. Gelukkig hebben we een 

dagdeel op kunnen lossen door de inzet van juf Chantal, de onderwijsassistente. 's Middags 

moesten de kinderen echter naar huis omdat er geen juf of meester beschikbaar was.  
Ook vandaag waren er geen invallers beschikbaar. Er zijn lesvrije dagen ingeleverd, zodat toch alle 

kinderen naar school konden. Ook heeft een collega zelfs een groot deel van de ochtend twee 
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stamgroepen onder haar hoede genomen om te voorkomen dat kinderen geen onderwijs konden 

volgen.  

Het lijkt onvermijdelijk dat er vaker kinderen thuis moeten blijven, omdat er geen juf of meester 

beschikbaar is. In de bijlage bij deze mail vindt u een brief van onze bestuurder, Mark Jager, die 

gaat over het personeelstekort en de vervangingsproblematiek.  

 

Penningmeester Ouderraad gezocht 

Aan het eind van dit schooljaar neemt de huidige penningmeester afscheid van de Ouderraad. We 

zijn dus op zoek naar een opvolger. Om een goede overdracht en inwerking mogelijk te maken zijn 

we op zoek naar iemand die de komende periode wil meelopen en vanaf het schooljaar 2022/2023 

zelfstandig de administratie wil voorzetten. 

Dus ben je accuraat, heb je een gevoel voor cijfers en wil je een meerwaarde zijn voor de Kleine 

Prins door lid te worden van de Ouderraad, stuur dan je reactie naar or.kp@skovv.nl. Voor vragen 

kun je via dit emailadres ook contact opnemen met de huidige penningmeester Diederik 

Timmermans. 

 

 

Sint Maarten 

Op 11 november vieren wij Sint Maarten. Dan doen we in de middag tijdens een viering, waarin we 

het verhaal zullen laten horen. Tijdens Sint Maarten staat het ‘delen met anderen’ centraal. Dit jaar 

willen we daar aandacht aan besteden door een inzamelingsactie te houden voor de 

Speelgoedbank ‘t Retourtje. Dit is gekoppeld aan de voedselbank. De speelgoedbank zorgt ervoor 

dat gedoneerd speelgoed aan gezinnen gegeven wordt die afhankelijk zijn van de voedselbank. Met 

het oog op de Sinterklaas- en Kerstperiode vinden wij dit een mooi doel om speelgoed voor in te 

zamelen. Dit mag speelgoed zijn dat thuis niet meer wordt gebruikt en/of waar thuis niet meer mee 

gespeeld wordt. Het moet wel speelgoed zijn dat niet beschadigd is en waar andere kinderen nog 

wel mee kunnen spelen. Het mogen helaas geen kleren of knuffels zijn. Vanaf maandag 8 

november mag dit speelgoed mee naar school worden genomen en zal er in de hal een doos staan 

waarin het speelgoed gestopt mag worden. 

We hopen dat we met elkaar voor een mooie opbrengst kunnen zorgen! 
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