
 

 
Balgzand 4 
6718 MJ Ede 
tel. 0318-548137 
www.kleineprins-skovv.nl 
directie.kp@skovv.nl 

 

 

De Page 
15 - 12 - 2021 

 
Agenda 
 

23-12  Kerstviering 

24-12 08.30 - 12.00 uur Kinderen tot 12.00 uur naar school 

   

10-01-2022  Eerste schooldag in 2022 

14-01  Spelletjesmiddag 

17-01  Week van de Cito afname 

20-01 19.30 uur Ouderraad 

 19.30 uur Medezeggenschapsraad 

28-01 Hele dag Kinderen vrij 

31-01 Hele dag  Kinderen vrij 

04-02  Eerste rapport 

 

 

Naar aanleiding van de perseconferentie 

Naar aanleiding van de persconferentie zijn er op dit moment nog veel onduidelijkheden. 

Vanmorgen gingen alle directeuren van de stichting met elkaar in overleg. Vanmiddag zullen we als 

team overleggen. In de loop van de dag (misschien zelfs vanavond) zal er een bericht komen met 

nadere informatie over volgende week. 

 

Bezetting Maneschijn en Melkweg 
 

In de Page van 27 oktober heeft u kunnen lezen dat meester Sonny afscheid neemt van de Kleine 

Prins. Diezelfde week hebben wij een vacature geplaatst en deze op verschillende wijzen gedeeld. 

Helaas is het ons niet gelukt om een vervanger voor meester Sonny te vinden.  

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs voor de kinderen in de Maneschijn en de Melkweg (groep 7-

8). Na de kerstvakantie zijn we genoodzaakt om voor deze groepen over te gaan tot vier dagen 

fysiek onderwijs en één dag thuisonderwijs. De kinderen die thuis werken bellen die dag in, zodat 

ze de instructies kunnen volgen en thuis zelfstandig verder kunnen werken aan hun taken.  

Dit is een tijdelijke oplossing. We zullen blijven zoeken naar een nieuwe collega. Na de 

kerstvakantie zullen we weer actief gaan werven. Helpt u ons mee door tegen die tijd de vacature 

veelvuldig te delen op zoveel mogelijk verschillende plaatsen? In januari zullen er studenten 

afstuderen aan de Pabo. Wij hopen dat onze vacature onder deze nieuwe collega's verspreid wordt 

en we zo een nieuwe collega vinden. Dan kunnen we zo snel mogelijk weer terug naar een 

reguliere vijfdaagse schoolweek voor alle kinderen.  
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Nieuw meubilair  

De kleutergroepen hebben zo'n anderhalf jaar geleden nieuw meubilair gekregen. Weliswaar met 

enige vertraging ontvangen wij voor de andere groepen in de kerstvakantie nieuwe tafels en 

stoelen. De kasten laten helaas nog even op zich wachten. 

De oude tafels en stoelen worden afgevoerd. Mocht u nog interesse hebben in een leerlingtafel 

en/of leerlingstoel, laat het dan (deze week nog) even weten middels een mail naar juf Renate, 

directie.kp@skovv.nl.  

 

Activiteiten georganiseerd door externen 

De laatste tijd krijgen we vaak de vraag of wij informatie over activiteiten met ouders willen delen. 

Wij gaan niet altijd in op dit verzoek, maar omdat de kerstvakantie voor de deur staat en er – 

waarschijnlijk – door Corona een en ander niet door zal kunnen gaan, hebben we er dit keer voor 

gekozen om de kinderactiviteiten wel met u te delen. 

 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt het hele jaar door diverse cursussen, themabijeenkomsten 

en voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. Zij doen dit veelal in samenwerking met 

andere organisaties. 

In de bijlage vinden jullie de activiteitenoverzichten van januari tot en met april 2022 voor de leeftijd 

4-12 jaar. Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep en voor jullie als ouders. 
Kijk voor het actuele overzicht, meer informatie en aanmelden op https://www.cjgede.nl/is/over-het-

cjg-3/activiteiten 

 

 

Het Kernhuis 

Het Kernhuis organiseert op dinsdag 4 januari 2022 een spelletjesmiddag. Informatie over andere 

activiteiten kunt u vinden op de site www.hetkernhuis.nl.  
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Sam Sportweek Winter 

Ben je tussen 6 en 12 jaar en wil je in de kerstvakantie een dag lang toffe sporten uitproberen? 

Sportservice Ede organiseert op 4 en 6 januari sportdagen op het sportpark Peppelensteeg in Ede. 

Op deze dagen kun je volgende sporten doen: skeeleren of als het koud genoeg is schaatsen 

(Edese IJsverenging), rugby (Rugby Club Wageningen), volleybal (Volleybalvereniging TweeVV) en 

Sam Multisport (Sportservice Ede). Op beide dagen worden dezelfde clinics gegeven. Een dag 

ticket kost € 7.50. Een gezond lunchpakket en een entreekaart voor zwembad de Peppel zijn bij de 

prijs inbegrepen. Hierbij de link om in te schrijven: 

https://shop.link2ticket.nl/nl/S/Event/A1hXcUMFfV1DVw/A1hXcUMFd1pEWg 
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