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De Page 
 

28- 10 - 2020 
 
Agenda 
 

30-10 ‘s Middags Spelletjesmiddag 

05-11 19.30 uur OR vergadering 

09-11  Inloop met ouders vervalt 

10-11 19.30 uur MR vergadering 

16-11 19.30 uur OP vergadering 

25-11 Hele dag  SKOVV Studiedag 

04-12 08.30 - 14.00 uur  Sinterklaas 

17-02  Kerstviering 

18-12 Tot 12.00 uur School  

 
Corona 

Zoals eerder aangegeven zullen de grote vieringen voorlopig opgeschort worden en kunnen 

activiteiten met ouders geen doorgang vinden. Het lijkt nu nog ver weg, maar de commissies die de 

sinterklaas- en kerstvieringen organiseren, zijn al bij elkaar geweest. Deze vieringen zullen in 

aangepaste vorm doorgang vinden. Tenzij er aangescherpte maatregelen komen natuurlijk.  

Een reminder: Een enkele keer kan het voorkomen dat een ouder mee naar binnen moet lopen. Wij 

vragen vanaf nu aan iedereen die niet tot ons team behoort een mondkapje te dragen als ze onze 

school betreden.  

 

Studiedag 

We hebben onze studiedag van 16 oktober uiteindelijk niet besteed aan rekenen en de rapporten, 

zoals we in de vorige Page hadden vermeld. Naar aanleiding van de persconferentie en de nieuwe 

maatregelen, hebben we besloten deze te gebruiken om een raamwerk neer te zetten als er toch 

een sluiting van de scholen komt. In maart moest alles heel snel geregeld worden, nu hebben we 

onszelf de tijd gegeven om dit goed aan te pakken. Het raamwerk is klaar, aan de praktische 

invulling wordt nog gewerkt. 

Uiteraard hopen we vooral dat de scholen niet zullen sluiten, maar in de praktijk zien we steeds 

vaker dat het moeilijk is om invallers te krijgen als een stamgroepleider niet voor de klas kan staan.  

 

Sint Maarten  

Op woensdag 11 november is het weer Sint-Maarten. Op school zullen we de komende tijd in de 

klassen stilstaan bij wat Sint Maarten precies inhoudt. De kinderen van de RR, DP, ZK en PP gaan 
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op 3 november lampionnen knutselen. Ze worden daarbij geholpen door kinderen uit de MW, SR en 

SS.  

Op vrijdag 6 november gaan de kinderen van de RR, DP, ZK en PP in de hogere groepen hun 

lampionnen laten zien en het Sint-Maarten lied zingen dat ze in de klas hebben geoefend.  Verder 

wordt er in iedere klas aandacht besteed aan Sint-Maarten door het boek “Tessel viert Sint-

Maarten” voor te lezen en te bespreken.  

Kinderen die het leuk vinden, kunnen op 11 november ’s avonds met hun ouders en hun lampion op 

pad langs de huizen. Als de kinderen bij u aan de deur mogen komen, is het leuk als u een lichtje bij 

de deur zet. Dan is het voor iedereen duidelijk waar de kinderen welkom zijn. 

 

Het groene plein 

We zijn ontzettend blij dat het ook deze keer is gelukt om het bedrag van Ede Doet bij elkaar te 
sparen. De opbrengst van de Ede Doet-bonnen wordt samen met de toegekende subsidie gebruikt 
om het eerste deel van het plein te vergroenen.  
 
Misschien heeft uw kind het al verteld of misschien heeft u het zelf al gezien, maar er is nu echt een 
start gemaakt met fase 1 van het groene schoolplein. Het podium en de uitkijktoren zullen in de 
komende weken steeds meer vorm krijgen.  
 

 
 
 
Vanuit de MR 
 
Op maandag 28 september is de MR voor de eerste keer dit schooljaar bij elkaar gekomen. Er was 

een volle agenda maar het is gelukt om alle punten te bespreken.  

De start van het schooljaar en de situatie m.b.t. corona is besproken. Het is lastig om vervanging te 

regelen wanneer een leerkracht afwezig is. Tot op heden lukt het de scholen bijna altijd om een 
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vervangende leerkracht in te zetten. Op 6 oktober heeft de Koning Davidschool een digitaal gesprek 

met de onderwijsinspecteur. Het onderwerp van dit gesprek is kwaliteitsverbetering en 

leerlingpopulatie. Tijdens de volgende MR-vergadering worden de bevindingen teruggekoppeld.  
Er is gesproken over de stand van zaken m.b.t. de verhuizing van de Koning Davidschool en de 

noodlokalen. We hebben ook een update gekregen van de ontwikkelingen van het groene plein van 

de Kleine Prins. De begroting van het 2e en 3e kwartaal is besproken. Vanuit beide scholen is er 

een aanvraag gedaan voor de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s i.v.m. corona. Het is 

nog niet duidelijk of deze gelden worden toegekend. Er is één ouder uit de MR vertrokken. De MR 

doet een oproep aan de ouders van de Koning Davidschool om zo een nieuwe ouder te werven 

voor de MR. De volgende MR-vergadering is op dinsdag 10 november a.s. 

 
 
Kinderactiviteit Katholiek Ede 
 
Sint Maarten viering 

 
 
Op zaterdag 7 november vieren wij Sint Maarten met een kleine viering in de Sint Antonius van 

Paduakerk. De viering begint om 18:00 uur. In de kerk zingen we liedjes met het kinderkoor Sing 

to God en luisteren we naar het Sint Maartenverhaal. Daarna maken wij in de kerk een kleine 

optocht en zingen wij Sint Maarten liedjes. Alles volgens de coronaregels. 

Dit jaar wordt niet samen geknutseld. Neem zelf je lampion mee.  

Wegens de coronaregels mogen wij maximaal 30 volwassenen ontvangen. Aanmelden gaat 

via het kerksecretariaat op het telefoonnummer 0318-610692 of via de e-mail: ede@pztb.nl tot 

en met vrijdag 6 november om 11:30. 

TOT KIJK! 
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