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De Page 
 

02 - 09 - 2020 
 
Agenda 
 

15-09 19.30 uur Eerste vergadering Ouderplatform 

16-09 Vanaf 13.30 uur Driehoeksgesprekken 

22-09 Vanaf 15.30 uur Driehoeksgesprekken 

24-09 Hele dag Schoolfotograaf 

28-09 19.30 uur Eerste vergadering Medezeggenschapsraad 

30-09  Start kinderboekenweek 

09-10 Hele dag Opname promotiefilm 

16-10 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

19-10  Start herfstvakantie 

26-10 08.30 uur Weer naar school 

 
 

Informatieavond 

Op dinsdag 8 september hadden we een bijzondere editie van onze informatieavond. Gisteren 
heeft u van de stamgroepleiders een document ontvangen waarin alle vragen naar aanleiding van 
die informatie zoveel mogelijk zijn beantwoord. Heeft u niets ontvangen? Dan waren er voor de 
stamgroep van uw kind geen vragen. 
We hopen u volgend jaar weer gewoon te kunnen ontvangen, maar wij denken dat het voor dit jaar 
in deze situatie een goede oplossing was.  
 

 

Overlast 

Helaas hebben we al enige tijd overlast van jongeren op het plein. We zijn hier onder schooltijd alert 

op en hebben hierover contact met de wijkagent. In de avonden zijn wij echter niet aanwezig. Mocht 

u in de buurt wonen en zien dat er sprake is van overlast, zou u dan 0900-8844 willen bellen? Dan 

kan de wijkagent direct ingrijpen. 
 

 

Groen Plein 

Samen met de Vuursteen hebben we subsidie aangevraagd voor het vergroenen van ons 

schoolplein. Deze subsidie is onlangs toegekend. Hiermee kunnen we een deel van ons plein 

veranderen. Eind september wordt er een begin gemaakt met de eerste fase van de aanleg van het 

groene plein. Deze fase bestaat uit een lage heuvel, begroeid met gras en diverse struiken. Op de 

heuvel komen ook een aantal bomen en als vanzelf zullen zich dan kleine slingerweggetjes vormen. 

Aan de rand van de heuvel komt een podium, waar kinderen kunnen zitten en buiten lessen kunnen 
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volgen. 
 

Net voor de zomervakantie zijn de palen voor de schaduwdoeken geplaatst. We zijn nu op zoek 

naar een stevige en duurzame oplossing voor deze schaduwdoeken. Zeker gezien de overlast die 

we nu ervaren, zoeken we liever iets langer naar doeken die tegen een stootje kunnen. 
 

 

Ede Doet - Spaart u weer mee?  

De Ede Doet-bonnen komen er weer aan! De bonnen worden volgende week verspreid en zullen 22 
september op de mat vallen. Ook dit keer willen we de bonnen gaan verzamelen.  
De vorige twee keren was dit een succes en hebben we het eindbedrag – mede door donaties van 
ouders van de KP – behaald. Het watertappunt is inmiddels geplaatst, het schaduwdoek komt eraan 
en de palen voor de schaduwdoeken zijn betaald met het geld wat we eerder hebben opgehaald via 
de Ede Doet-bonnen.  

 
 
Spaart u ook dit keer mee? Het meest makkelijke is om digitaal 
te doneren. Ons initiatief is direct te vinden middels de volgende 
link: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2036 
 
Op de site van Ede Doet kunt u het initiatief vinden bij: Groen 
Schoolplein Balgzand fase 3.  
 
Wilt u niet digitaal doneren of lukt dat niet, dan kan uw kind een 
papieren bon inleveren in de brievenbus van onze school of in de 
verzameldoos die we op de balie zullen zetten. Doneren kan tot 
en met zondag 25 oktober. 
 
We hopen op een mooie opbrengst! 
 

 

Hulp Biebbus 

De moeder van Benthe uit de Dwergplaneet zal ons dit jaar helpen met de biebbus. Dat betekent 

dat vanaf morgen ook de kleinsten weer – onder begeleiding – naar de biebbus kunnen om boeken 

te lenen of te ruilen. De kinderen moeten wel zelf een tas met hun biebpasje meenemen.  

 

TSO 

Op dit moment lijkt het erop dat we de TSO voor aankomend jaar rond hebben. We hebben ons 

TSO team uitgebreid met Suzanne, Louiza en Iqbal. Heidi zal de coördinatie op zich nemen. Eind 

september kunt u van ons een brief verwachten met nadere informatie over de TSO voor dit 

schooljaar.   
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Invalproblematiek 

Ik heb op deze plek – in de Page – al vaker mijn zorgen geuit over de invalproblematiek waarmee 

we in het onderwijs te maken hebben. De afgelopen weken zijn we meerdere keren geconfronteerd 

met afwezigheid van collega’s. De redenen van afwezigheid zijn divers, bijvoorbeeld door ziekte, 

cursus of omdat er getest moet worden en men moet wachten op de uitslag.  
Bij afwezigheid dienen wij een verzoek bij IPPON (invallerspool) in. Het IPPON verzorgt een 

invaller. Al geruime tijd merken we dat de vraag naar invallers groter is dan het aanbod. Zelfs 

aanvragen die ruim van tevoren zijn ingediend kunnen niet altijd worden gehonoreerd. We hebben 

helaas ook al gemerkt dat we in een week niet altijd terug kunnen vallen op een en dezelfde 

invaller, waardoor de kinderen te maken krijgen met verschillende mensen op verschillende dagen 

voor de klas.  

Het baart me zorgen dat er zo vroeg in het schooljaar al een tekort is aan invalkrachten. Tot op 

heden hebben we alles nog kunnen regelen (en ik hoop oprecht dat dat zo blijft), maar ik vraag 

alvast uw begrip als we de vervanging niet rondkrijgen en een klas naar huis moeten sturen.  

Misschien kent u iemand met onderwijsbevoegdheid die weleens in zou willen vallen? Of kent u 

iemand die in zijn of haar eindfase van de PABO zit en binnenkort op zoek gaat naar een baan? Wij 

zouden graag de gegevens van deze personen willen ontvangen. Wellicht dat we elkaar van dienst 

kunnen zijn. 

 

Centrum Jeugd en Gezin 

Beste ouders, 

Graag zou ik jullie erop willen attenderen dat het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) regelmatig 

trainingen geeft voor ouders en of kinderen.  
Op www.cjgede.nl/activiteiten kun je altijd terecht voor het meest actuele aanbod. 

 

Op dit moment zou ik graag twee 'trainingen' onder de aandacht brengen.  

Op 29 september 2020 van 19.30-21uur vindt de voorlichtingsavond 'Je kind beter in balans' 

plaats. Deze avond is bedoeld voor ouders van kinderen van 8 t/m 12 jaar die signalen van 

somberheid, angst en depressie laten zien. 

Het CJG geeft de volgende informatie:  

Kinderen kunnen soms al veel druk en stress ervaren. Dat kan komen door hoge verwachtingen op 

school, de thuissituatie of door verwachtingen die kinderen zichzelf opleggen. Als een kind 

langdurig veel stress ervaart dan heeft dat invloed op hoe een kind zich voelt. Op langere termijn 

kan het zorgen voor psychische klachten. Het op tijd opmerken en het kind ondersteunen kan 

voorkomen dat het kind later vastloopt. 

Tijdens deze avond bespreken we op welke signalen je moet letten, wat helpend kan zijn voor je 

kind en wat je als ouder hieraan kunt doen. 

Thema’s die aan bod komen zijn: zelfvertrouwen, zelfbeeld en positief denken. Ook gaan we in op 

vragen van ouders. 
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De mogelijkheid tot inschrijving en verdere informatie is te vinden via de volgende link:  
https://www.cjgede.nl/is/product/147936/187907/invis2/je-kind-beter-in-balans 

  

Op 27 oktober 2020 start de training Vrienden 8-12 jaar. 

Deze training (8 bijeenkomsten in de middag) is bedoeld voor kinderen die veel piekeren, snel moe 

zijn en/of veel stress ervaren. De training versterkt het zelfvertrouwen, ondersteunt bij het angsten 

de baas wordenen en zorgt voor algeheel verbeterde emotionele veerkracht.  
 

Via onderstaande link kun je verdere informatie vinden en kun je je kind inschrijven.  
https://www.cjgede.nl/is/product/147792/187907/invis2/vrienden-8-12-jaar 

VRIENDEN is een positieve training van 8 bijeenkomsten voor kinderen die veel piekeren, snel 

moe zijn en/of veel stress ervaren. Uw kind krijgt tips en leert vaardigheden aan om problemen 

die hij/zij tegenkomt zelf op te lossen. 

  

Met vriendelijke groet,  
Monique van Ganswijk 
Intern begeleider de Kleine Prins 
ib.kp@skovv.nl 

 

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

De gezinsvieringen starten weer. Op zondag 27 september is de eerste gezinsviering om 10:30 uur 

in de Sint Antonius van Paduakerk. Iedereen is weer van harte welkom om een viering bij te wonen. 

Het is wel belangrijk om te reserveren, dit kan via het secretariaat ede@pztb.nl.  
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