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02 - 09 - 2020 
 
Agenda 
 

03-09 Vanaf 12.00 uur  Inschrijven driehoeksgesprekken 

 19.30 uur Eerste vergadering Ouderraad 

04-09  Spelletjesmiddag 

08-09 19.00 uur  Aangepaste informatieavond 

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 

 
Start van een nieuw schooljaar 

De vakantie zit erop! Velen hebben - dit jaar misschien wel in 

Nederland - avonturen beleefd, hebben mooie dingen gezien, 

eindelijk dat boek gelezen of hebben flink uitgerust. Ook de 

juffen van de Kleine Prins zijn uitgerust en beginnen met heel 

veel plezier aan het schooljaar dat voor ons ligt. 

 

De afgelopen twee jaar hebben we een groot deel van de 

lesvrije dagen ingezet om ons onderwijs voor wereldoriëntatie 

vorm te geven. We hebben het als prettig ervaren om hier en 

voor andere zaken echt tijd voor te hebben. Daarom hebben 

we ook voor dit jaar gekozen om de werkdrukgelden in te 

zetten voor lesvrije dagen. De stamgroepleider is dan wel op 

school, maar niet in de klas. Juf Adriana of juf Ivette zal op 

deze dagen in de klas aanwezig zijn.  

 

Informatieavond 

Op dinsdag 8 september staat onze informatieavond gepland. Tijdens dit informatiemoment kunt u 
normaliter kennis maken met de stamgroepleider en vertelt zij een en ander over het aankomende 
schooljaar. Dit jaar zal de informatieavond echter digitaal zijn. In de brief die afgelopen vrijdag is 
verstuurd hebben we uitleg gegeven over de aangepaste invulling van deze avond.  

Praktische zaken kunt u lezen op de site of in het informatiepakketje die u reeds via de mail heeft 
ontvangen. 
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We hebben ook dit schooljaar drie momenten gepland (op verschillende dagen en tijden) waarop de 
ouders welkom zijn in de klas. Op die momenten kunt u een deel van de dag meemaken en kan uw 
kind u laten zien waar we in de klas mee bezig zijn. Vooralsnog laten we deze momenten staan in 
onze planning. Mocht het niet door kunnen gaan, zullen we u hier uiteraard over informeren. 

 

Driehoeksgesprekken 

De eerste driehoeksgesprekken staan gepland op 16 en 22 september. Voor een aantal groepen is 

dit in verband met bijvoorbeeld nascholing aangepast. De juiste data voor de gesprekken van de 

groep van uw kind vindt u in het bericht op Social Schools. 

Net als de gesprekken in juni zullen deze gesprekken zoveel mogelijk online zijn. Het inschrijven 

voor deze gesprekken zal ook online, via Social Schools, gebeuren. Vanaf morgen (donderdag 03 

september) 12.00 uur kunt u zich inschrijven voor een driehoeksgesprek. Dan zal er een melding 

komen via Social Schools. Wanneer u op de melding klikt vervolgens kiest voor ‘naar de planning’, 

kunt u zich inschrijven. Via de knop ‘administratie’ kunt u uw ingeplande gesprekken vinden en de 

tijd eventueel wijzigen. U kunt zich inschrijven tot woensdag 9 september 13.00 uur. Zo’n 24 uur 

voor de sluiting krijgt u nog een melding, mocht u zich nog niet hebben ingeschreven. 
 

U krijgt van de stamgroepleider een link waarmee u samen met uw kind in kunt bellen voor het 

driehoeksgesprek. 

 

Hulp Biebbus 

Voor dit schooljaar zijn we op zoek naar iemand die ons elke donderdag een half uurtje wil helpen 

met de biebbus. Het is de bedoeling dat u de kinderen die naar de biebbus willen uit de klas haalt, 

ze begeleidt naar de bus en weer terug brengt naar de klas.  
Aanmelden kan middels een mailtje naar juf Renate: directie.kp@skovv.nl.  
 

Schoolfotograaf 
 

Op donderdag 24 september komt de schoolfotograaf. Net als vorig jaar zal Foto Koch de fotografie 

verzorgen. Dit jaar worden er alleen groepsfoto’s en individuele foto’s gemaakt.  
 

Stagiaire 

Ook aankomend jaar zullen we stagiaires van verschillende opleidingen op onze school 

verwelkomen. Na de herfstvakantie start juf Janneke in de Melkweg.  

 

Ik zal mij even voorstellen: ik ben Janneke, 22 jaar en vierdejaars ALPO-student te Nijmegen. In 

mijn vrije tijd lees ik graag, ben ik creatief bezig en vind ik het leuk om af en toe naar een concert te 

gaan.  
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Dit schooljaar ga ik mijn afstudeerstage lopen bij de Melkweg. Na de 

herfstvakantie zal ik op de maandag in de klas aanwezig zijn. Dit zal zich in 

de loop van het schooljaar uitbreiden tot de maandag en dinsdag. Voor de 

herfstvakantie zal ik ook al een aantal dagen in de klas te vinden zijn, maar 

welke dag zal per week verschillen. Ik heb er veel zin in! 
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