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Agenda 
 

24-02  Carnaval 

25-02  Studiedag – kinderen vrij 

28-02 t/m 04-03  Voorjaarsvakantie 

07-03 08.30 uur Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

11-03  Spelletjesmiddag 

22-03  Open Ochtend 

   

 

Ouders in de school 

Naar aanleiding van de versoepelingen is het - gelukkig - weer mogelijk ouders in de school te 

ontvangen. Wij zijn hier heel erg blij mee, maar vinden het ook spannend. Daarom hanteren we de 

volgende afspraken: 

• Wij willen u vragen om niet met te veel personen tegelijk naar school te komen. Het liefst zien wij 

een ouder per leerling in de school en bij het lokaal, zodat het niet te druk wordt.  
 

• We hanteren in de school een looproute. Iedereen komt door de deur aan de kant van het 

schoolplein binnen. Ouders/verzorgers verlaten de school via de zijdeur bij de wenteltrap. 

Hiermee krijgen we eenrichtingsverkeer en is de doorstroom in de school beter. 
 

• Alle kinderen lopen bij binnenkomst rechtstreeks naar hun eigen stamgroep. Ze lopen niet 

met hun broertje/zusje mee. Wij hanteren dit ook na het buitenspelen in de kleine en de grote 

pauze. 
 

• De anderhalve meter-regel verdwijnt. Desondanks willen we voorkomen dat het te vol wordt in de 

lokalen. Daarom het verzoek om niet te lang in de klas van uw kind te blijven hangen.  

 

• De vieringen zullen wij in eerste instantie weer oppakken zonder ouders.  
 

Wij willen u vragen om bovenstaande afspraken ook te delen met opa’s/oma’s/oppassen die de kinderen 

weleens naar school brengen. 

Uiteraard blijven wij alert op de situatie op en rond de Kleine Prins. Mocht het nodig zijn onze 

maatregelen toch nog aan te scherpen zullen we u hiervan op de hoogte stellen. 

 

Gelukkig merken wij dat veel ouders hun kind(eren) bij klachten thuishouden of bij twijfel naar school 

bellen om te overleggen of hun kind(eren) naar school mogen komen. Daarvoor onze oprechte dank! 
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Even voorstellen 

De vacatureruimte die was ontstaan door het vertrek van meester Sonny zal worden ingevuld door 

Juf Miriam. Miriam is een LIO-stagiaire en stelt zich hieronder aan u voor. 

Lieve allemaal, 

De afgelopen weken hebben veel van de kinderen mij misschien al op 

de Kleine Prins zien rondlopen. Via deze brief wil ik mij graag aan 

jullie voorstellen. Mijn naam is Miriam Langhout en ik ben LIO-

studente van de PABO in Nijmegen. Ik woon zelf ook in Nijmegen, 

maar ik ben opgegroeid in Bennekom waar mijn ouders en jongste 

zusje nog steeds wonen. Ik heb in totaal vier zussen! 

Vanaf de eerste week van februari sta ik op maandag en woensdag in 

de Maneschijn. Ik hoop jullie en de school te kunnen helpen door op 

termijn de maandagen en dinsdagen te kunnen draaien onder 

begeleiding van Renate en Ivette, zodat de kinderen snel weer vijf 

dagen per week naar school kunnen. De kinderen, Ivette, Anouk en 

Renate helpen mee en begeleiden mij, dus ik heb veel vertrouwen dat 

dit goed gaat komen. 

Ik heb heel veel zin om dit schooljaar met jullie af te maken! 

Door de groei van de school, hebben wij tijdelijk een extra onderwijsassistent aan kunnen stellen 

voor de kleuterbouw. Meester Joe zal tot aan de zomervakantie vijf ochtenden in de week aanwezig 

zijn Ook hij stelt zich aan u voor.  

 

Hallo allemaal! 

Mijn naam is Joe en vanaf maandag 21 februari kom ik bij De Kleine 

Prins werken! Dit doe ik bij de kleuters. 

Ik zal even wat over mijzelf vertellen! Ik ben 22 jaar en woon nu nog in 

Lunteren, maar binnenkort woon ik lekker dichtbij in Ede. Als ik niet 

aan het werk ben, vind ik het leuk om lekker te gamen en te netflixen. 

Ik werk ook nog bij een BSO, maar die zit niet in de buurt van De 

Kleine Prins. 

Ik ben 5 ochtenden aanwezig, dus mochten er nog vragen zijn, 

mogen die altijd gesteld worden. Ik heb heel veel zin in deze nieuwe 

uitdaging! 

Tot snel! 
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Parkeeroverlast 

 

Vorige week heb ik van dhr Spruijt – verkeersdeskundige van de 

gemeente Ede – gehoord dat de wijk Kernhem een 

parkeerverbodszone is. Dit betekent dat het niet alleen maar 

veiliger is om in de vakken te parkeren, het is ook niet toegestaan 

om daarbuiten te parkeren.  

 

 

Lerarentekort steeds vaker voelbaar 

Helaas hebben wij de laatste tijd te maken met ziekmeldingen van collega’s. Vaak is dit Corona 

gerelateerd, maar lang niet altijd. Soms kunnen we overgaan op thuisonderwijs, omdat de 

stamgroepleider – bij Corona – lichte klachten heeft, maar dat lukt niet altijd. Dan proberen we altijd een 

invaller te vinden.  

De laatste tijd gaat het vinden van een invaller moeizaam. De invalpool is niet gevuld genoeg om aan 

alle invalverzoeken te voldoen. Ik doe vaak een beroep op onze parttime collega’s of op onze 

onderwijsondersteuner. Soms kunnen zij inspringen, maar als zij al andere afspraken hebben of andere 

kinderen moeten begeleiden, kunnen zij niet bijspringen. En ook deze mensen kunnen ziek worden, 

waardoor wij alsnog moeten besluiten een stamgroep naar huis te sturen.  

Ik heb het al vaker gevraagd, maar ik wil hier nogmaals een oproep doen: kent u iemand die een 

onderwijsbevoegdheid heeft en zo nu en dan eens in zou willen vallen? Laat hem of haar contact met mij 

opnemen. Wie weet kunnen wij wat voor elkaar betekenen! 

 

Bijna vakantie 

Morgen vieren wij met z’n allen een feestje: dan is het carnaval op de Kleine Prins. Daarna hebben we 

een week vakantie. Wij hopen dat iedereen er van zal en kan genieten!  

Team KP 
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