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Agenda 
 

06-07  Afscheidsdag groep 8 

07-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen 

  Picknickochtend 

08-07  Vanaf 12.00 uur vakantie 

   

22-08 08.30 uur Eerste schooldag schooljaar 2022-2023 

  

Uit de MR 

Donderdag 30 juni was de laatste MR vergadering van dit schooljaar. Het was een afrondende 

vergadering waarin we de laatste punten besproken hebben. - De MR heeft ingestemd met de 

manier waarop de NPO-gelden (Nationaal Plan Onderwijs) worden ingezet. - De MR heeft 

ingestemd met de manier waarop de Werkdrukgelden worden ingezet. 

De MR heeft afscheid genomen van twee vertrekkende MR leden. Eva (moeder Lavie) en Marlies 

(moeder Bram), hartelijk dank voor jullie inzet, positief kritische noot en het meedenken de 

afgelopen jaren. 

Namens de MR wens ik iedereen een heel prettige vakantie! 
Anouk Huiskamp Voorzitter MR 

 

Wijziging in de formatie 

Juf Marisa zal in het nieuwe schooljaar de overstap maken naar een andere SKOVV-school. Zij 

gaat werken op de Koning Davidschool. Wij danken haar voor haar inzet wensen haar veel succes 

en werkplezier. 

Dit betekent dat juf Krista en meester Peter de stamgroepleiders van de Dwergplaneet blijven. Juf 

Adriana en juf Leonie zullen de stamgroepleiders van de Ruimteraketjes blijven. Er verandert dus 

niets meer aan de bezetting van de stamgroepen.  

 

Hoofdluis 

Volgend jaar willen wij de hoofdluiscontrole weer oppakken. Marieke (moeder van Jill en Abby) wil 

de coördinatie wel op zich nemen, maar zij kan natuurlijk niet alleen alle kinderen op de Kleine Prins 

controleren op hoofdluis.  

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.   

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


 

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

 

 

Vakantie!!! 

 

Het zit er (bijna) op. Alweer een schooljaar voorbij. De tijd vliegt! Wij willen iedereen bedanken voor 

de samenwerking, het vertrouwen en de hulp die wij – op wat voor manier dan ook – hebben 

ontvangen. Geniet van de vakantie en tot maandag 22 augustus. 

Team KP 

Lezen is heerlijk (Willem Wilmink) 

Het kan heerlijk wezen 
om een boek te lezen: 

boom – roos – vis – vuur 
en een boek is heus niet duur. 

Hier op bladzij tachtig 
is mijn boek zo prachtig, 

want daar gaat een wit konijn 
naar zijn oma met de trein. 

En op bladzij honderd: 
pispot omgedonderd! 

Ha, wat moet ik lachen, man. 
Krijg er bijna buikpijn van. 

Maar bij bladzij zeven 
huil ik altijd even, 

want daar gaat een kikker dood 
ergens in een boerensloot. 
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