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Agenda
13-09
20-09
29-09
04-10
18-10 t/m 22-10
25-10

19.30 uur
09.00 - 12.00 uur
Hele dag
Hele dag

Week van de gesprekken
MR
Open Ochtend
Schoolreis
Herfstvakantie
Studiedag – kinderen vrij

De ouderraad
De Kerstviering, Carnaval, Koningsspelen, Sint-Maarten en het schoolreisje. Dit zijn voorbeelden
van activiteiten waarbij de Ouderraad van de Kleine Prins een grote rol speelt. De Ouderraad is
nauw betrokken bij de organisatie, de coördinatie en de uitvoering. Maar wist u dat ook u hierin een
heel grote rol speelt? Zonder uw financiële bijdrage zouden al deze leuke, educatieve en
verbindende activiteiten niet kunnen doorgaan. Heel hartelijk dank dus!
Wie zitten er in de ouderraad?
Samen met 2 leerkrachten van de Kleine Prins zijn er momenteel 5 ouders die zich inzetten voor de
Ouderraad: Dymphy, Nicky, Kim, Diederik. Laura staat niet op de foto.
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Week van de gesprekken
In deze week zijn de startgesprekken gepland. Wat fijn dat we ouders weer de mogelijkheid kunnen
bieden even de school binnen te komen. Wij hebben de afgelopen dagen allemaal lachende ouders
en kinderen de school binnen zien komen.
Wij willen u ook voor de laatste dagen in deze ‘week van de gesprekken’ vragen niet al te vroeg
aanwezig te zijn, zelf de anderhalve meter afstand in de gaten te houden en met niet te veel
mensen naar school te komen.

Parkeren rondom school
Het schooljaar is nog niet zo lang bezig, maar de eerste bijna-ongelukken hebben alweer
plaatsgevonden. We zien dat veel kinderen met de auto naar school worden gebracht en dat er veel
wordt geparkeerd op plaatsen die daar niet voor bestemd zijn. Denk hierbij aan de groenstrook of
de parkeerplaatsen van buurtbewoners. Door te parkeren op de groenstroken of langs bestaande
parkeerplaatsen op de weg ontstaan er onveilige situaties voor de kinderen (en ouders). Ik wil u
daarom vragen zoveel mogelijk met de fiets of lopend naar school te komen. Mocht u met de auto
komen, wilt u dan gebruik maken van de parkeerplaatsen aan de Lagewoud?
Namens de bewoners van de Balgzand wil ik u nogmaals verzoeken uw auto niet te parkeren op
parkeerplaatsen waar een nummer voor staat. Dat nummer correspondeert namelijk met een
huisnummer.

Maatregelen
Gisterenavond hebben velen vast de persconferentie bekeken. Ook wij zaten voor de televisie. Wat
fijn dat er bepaalde maatregelen losgelaten worden. Wat dat concreet betekent voor de Kleine Prins
kan ik u op dit moment echter nog niet vertellen. Ik verwacht een nieuw protocol waarin de
richtlijnen voor het basisonderwijs duidelijk worden. Uiteraard houden we u op de hoogte van onze
plannen.
Van het CJG
Hierbij willen we u laten weten dat het van maandag 4 t/m zondag 10 oktober de 'Week van de
Opvoeding' is.
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Het thema is: 'vertel eens...'
In deze week (en ook in die eraan voorafgaande) worden er op verschillende locaties in de
gemeente Ede voor kinderen, ouders en belangstellenden allerlei leuke en leerzame activiteiten
rondom dit onderwerp georganiseerd.
Ga voor het programma naar www.cjgede.nl
Onderstaand een kleine greep uit het programma:
MUZIEK VOOR DE ALLERKLEINSTEN
Muziek stimuleert de hersenen en de taalspraakontwikkeling, ook bij de allerkleinsten. Tijdens de
Week van de Opvoeding worden er in Lunteren, Ederveen, Harskamp, Otterlo en Wekerom
muziekworkshops georganiseerd voor ouders/opvoeders en hun kinderen van 0 - 4 jaar. Er is
uiteraard ook koffie en thee en tijd voor leuke gesprekken met andere ouders. Waar en wanneer je
ons kunt vinden lees je op www.cjgede.nl. Meld je aan!
SCHEIDEN, EN DE KINDEREN DAN?
Een scheiding heeft grote invloed op kinderen. Luisteren naar het kind en daarmee voorkomen dat
ze in de knel komen te zitten is daarom heel belangrijk voor hun verdere ontwikkeling. In de Week
van de Opvoeding organiseert Thuis in Zuid in samenwerking met Agathos een workshop voor
ouders/ opvoeders over kinderen en scheiden. Is dit voor jou of iemand in je omgeving relevant? Ga
dan naar www.cjgede.nl om meer te lezen over de workshop en hoe je je kan aanmelden.

Kinderactiviteiten Katholiek Ede
(gewijzigde tijd)

Viering
Zondag 19 september zal om 10.30 uur op feestelijke wijze het 100-jarig jubileum van de parochie
worden gevierd. Voor de kinderen wordt er een speciale kinderwoorddienst georganiseerd.
Omdat dit het St. Jozefjaar is, zullen we met elkaar over hem praten en knutselen. Wat weet je over
St. Jozef? Zet deze data alvast in jullie agenda: 10 oktober en 12 december en 24 december om
18.30 uur.
Graag tot dan in de St. Antonius van Paduakerk!
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Sport- en spelmiddag
Op zaterdag 9 oktober is er een sport- en spelmiddag voor kinderen en jongeren van 6 t/m 18 jaar
uit de hele parochie. Ook hun vrienden en vriendinnen van buiten de parochie zijn welkom! De
middag wordt gorganiseerd door enkele vrijwilligers uit de parochie, afkomstig van meerdere
locaties, in samenwerking met Youth for Christ, een organisatie die veel ervaring en succes heeft
met allerlei jeugdactiviteiten. Doel van de middag is zoveel mogelijk gezelligheid en sportiviteit, en
elkaar beter leren kennen!
Het programma op 9 oktober begint om 13:30. Er zijn vier rondes met spellen. Per ronde is er een
keuze uit meerdere spellen. Voor de jongeren zijn dat onder andere pannavoetbal, kinball, archery
tag en square volleyball. Voor de jongste kinderen zijn er weer andere spellen en ook activiteiten als
schminken en knutselen. Van 16:15 tot 17:00 is er bovendien een bijeenkomst voor ouders en
vrijwilligers die zich in onze parochie met jeugd bezighouden. Het gaat daarbij over het begeleiden
van en er zijn voor kinderen en jongeren.
Vanaf 17:00 is er een barbecue voor alle kinderen, jongeren, ouders en begeleiders die hebben
deelgenomen aan de middag. Graag opgeven voor deze middag (zowel kinderen/jongeren als
ouders), het liefst voor 7 oktober, via jongtitus2021@gmail.com of via Whatsapp (06)468320006,
met vermelding van namen, leeftijden en dieetwensen. Houd ook de website van de parochie en de
website www.tituszoekt.nl in de gaten.
Ook kunnen we altijd vrijwilligers gebruiken om de spellen te begeleiden en om te helpen bij de
inschrijvingen en de catering. Heb je interesse om te helpen? Laat het weten via het bovenstaande
e-mailadres of telefoonnummer!
Wil je alvast meer informatie? Neem dan contact op met Liesbeth van der Werf (Wageningen),
Kornelia Azizi (Veenendaal), Sonja Boeve (Ede), Frank Blaauw (Wageningen) of Nicole van Rijn
(Wageningen/Renkum).

