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Agenda 
 

02-12  Sinterklaas op de KP 

03-12 08.30 - 12.00 uur  Kinderen tot 12.00 uur naar school 

23-12  Kerstviering 

24-12 08.30 - 12.00 uur Kinderen tot 12.00 uur naar school 

 

 

Gevolgen van de aangescherpte maatregelen 

Afgelopen zondag heeft u een bericht via Social Schools ontvangen met daarin de eerste 

aangescherpte maatregelen. Inmiddels is het protocol voor het basisonderwijs beschikbaar en is er 

overleg geweest op stichtingsniveau (bestuurder met alle directeuren van SKOVV-scholen). 

Voor de Kleine Prins hebben de aangescherpte maatregelen gevolgen voor alle vieringen. De 

Sinterklaas- en Kerstviering moeten aangepast worden. De weekopening gaat voorlopig digitaal en 

de familieviering van 17 december komt te vervallen.  

Daarnaast moeten we weer gaan werken in bubbels. Wij hebben ervoor gekozen om vier bubbels te 

creëren: de eerste bubbel bestaat uit de kinderen van de Dwergplaneet en de kinderen uit de 

Ruimteraketjes. De tweede bubbel bestaat uit de kinderen van de Zonnekoning en de Supersterren. 

De derde bubbel is voor de kinderen uit de Sterrenregen en de Prinsenplaneet. De laatste bubbel is 

de bubbel met de kinderen uit de Maneschijn en de kinderen uit de Melkweg.  
Hierdoor kunnen we toch een aantal groepsdoorbrekende activiteiten door laten gaan. Denk hierbij 

aan de gescheiden taalinstructies in groep 3-4, de Supersterren en de Zonnekoning en kunnen de 

kinderen uit de kleuterbouw met elkaar op de gang spelen.  

  

Berichtje van de kerstcommissie 

In de page van 27 oktober is aangegeven dat de Kerstviering verplaatst zou worden naar 
woensdagavond 22 december. Helaas gaat het door de ontwikkelingen rondom Corona niet lukken 
om de kerstviering in de kerk te houden. De viering zal dit jaar dus op school plaatsvinden. We 
gaan de viering op donderdagmiddag 23 december in de eigen klassen houden.   

Op donderdagochtend 23 december zullen we de ochtend starten met het kerstontbijt. Iedere 
leerling mag voor zichzelf een lekker ontbijtje meenemen. Extra drinken zal door de ouderraad 
geregeld worden. De rest van de dag zal in teken staan van gezellige activiteiten rondom kerst en 
de natuurlijk de kerstviering.   
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Groepen thuisonderwijs en in quarantaine 

We hebben het best lang 'buiten de deur’ kunnen houden, maar inmiddels hebben we op de KP ook 
te maken met thuisonderwijs en een groep die momenteel in quarantaine zit. Wij proberen – indien 
mogelijk – altijd een invaller te vinden voor de groep. Door het lerarentekort zijn er bijna geen 
invallers beschikbaar en hebben we de keuze moeten maken om voor twee groepen over te gaan 
op thuisonderwijs.  

Wij realiseren ons dat dat niet altijd voor iedereen prettig is. De kinderen krijgen hun instructies via 
Social Schools en moeten thuis aan het werk waar ouders misschien zelf ook aan het werk zijn. Wij 
vinden het ook niet prettig en zullen, als wij het anders op kunnen lossen, het op een andere wijze 
oplossen. Dat is echter niet altijd mogelijk.  

Op dit moment zijn er veel personen (kinderen en teamleden) op de Kleine Prins ziek. Sommigen 
zijn positief getest, anderen hebben gewoon de griep of fysieke klachten en weer anderen moeten 
zich laten testen en wachten op de uitslag. Dat betekent dat niet iedereen op school kan zijn of in 
kan bellen en we ook niet altijd thuisonderwijs kunnen verzorgen. Wij blijven echter ons best doen 
om het allemaal zo goed mogelijk te regelen.  

 

Morgen geen bezoek aan de biebbus 

Omdat we morgen Sinterklaas vieren, zullen we geen bezoek brengen aan de biebbus.  

 

 

Bericht van Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Op zondag 12 december is er om 10:30 een gezinsviering in de St. Antonius van Paduakerk. 

Tijdens de viering kijken we samen vooruit naar Kerst en leren we meer over Advent. 

Op kerstavond 24 december vieren we om 18:30 samen in een gezinsviering de komst van Jezus in 

de St. Antonius van Paduakerk. 

Je bent van harte welkom voor beide vieringen. Voor meer informatie kun je ook op de website 

kijken: https://www.katholiekede.nl/ 
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