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Agenda 
 

05-10 Hele dag SKOVV - studiedag 

20-10 Hele dag Schoolfotograaf 

21-10 Hele dag Studiedag 

24-10  Start herfstvakantie 

31-10 8.30 uur Eerste dag na de herfstvakantie 

 

Reminder: Hoofdluis (groot) ouders gezocht.  

Wij willen dit schooljaar de hoofdluiscontrole weer oppakken. Op 

dit moment zijn er drie ouders die hebben aangegeven te willen en 

kunnen helpen, maar met drie man alle kinderen van de Kleine 

Prins op hoofdluis controleren kost te veel tijd. Daarom opnieuw 

de vraag: Welke ouder/verzorger of grootouder wil ons helpen de 

school hoofdluisvrij te maken/te houden? Aanmelden kan door 

een mailtje te sturen naar juf Renate, directie.kp@skovv.nl.   
 

Marieke (moeder van Jill en Abby) wil de coördinatie wel op zich 

nemen. U kunt bij haar terecht voor nadere informatie. 

Als er zich geen andere ouders melden kunnen wij de 

hoofdluiscontrole (helaas) niet meer plaats laten vinden.  

 

 

Juf Leonie 

Gisteren hebben wij de ouders van de Ruimteraketjes geïnformeerd over het vertrek van juf Leonie. 

Juf Leonie heeft een andere uitdaging gevonden: zij gaat als ambulant behandelaar werken bij 

Auris. Gezien haar ervaring als logopediste en als stamgroepleider zal zij een grote aanwinst voor 

deze organisatie en de mensen die zij gaat begeleiden zijn. Voor ons betekent dat helaas dat wij 

per 1 december 2022 afscheid moeten nemen van onze collega. Dat vinden wij erg jammer, maar 

wij gunnen haar deze stap in haar carrière. 

Vanaf morgen wordt de vacature via verschillende (social) media gedeeld. Wij hopen dat u de 

vacature zo veel mogelijk wilt delen, zodat wij snel een stamgroepleider voor de kinderen uit de 

Ruimteraketjes vinden.  
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Ede Doet 

De eerste verstopplekken zijn gerealiseerd! De planten moeten nog even groeien, zodat de 

kinderen zich er goed achter kunnen verstoppen, maar wat ziet het er al leuk uit. Dank jullie wel 

voor alle donaties, want zonder de bijdrage van Ede Doet hadden wij dit niet kunnen realiseren.  

  

Voor een volgende ronde zullen wij wel weer een initiatief aanmaken (waarschijnlijk voor nog meer 

verstopplekken). Mocht u uw huidige bon nog niet hebben gedoneerd: wij kunnen de bonnen 

activeren en op ‘ons’ account zetten. Het gespaarde bedrag kan dan een volgende keer gebruikt 

worden.  
In de gang beneden vindt u de brievenbus waarin de bonnen gedoneerd kunnen worden.  

 

Van Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Uitnodiging gezinsviering zondag 9 oktober 

DANK JE WEL?  

Heb jij dat ook wel eens dat je iets krijgt en dat je dat zo normaal vindt, dat je vergeet te bedanken? 

Heb je dat ook wel eens dat je iets geeft aan iemand en dat die jou vergeet te bedanken? 

Dat gebeurde ook in de tijd van Jezus. Er is een mooi verhaal over, wat we je vertellen in de 

gezinsviering van 9 oktober om 10:30 in de St. Antonius van Paduakerk te Ede.  

Het kinderkoor Sing to God heeft er ook leuke liedjes over. Je mag met hen meezingen, maar kom 

dan eerst naar de repetities op vrijdagavond om 18.30 uur aan de achteringang van de kerk.  

We hopen er op 9 oktober samen met jou een mooie viering van te maken! 

Om alvast in je agenda te zetten: op vrijdag 11 november vieren we samen met de Beatrixkerk en 

de Nieuwe Kerk St. Maarten. Meer informatie over deze gezamenlijke viering volgt!  
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Kindertheater Knettergek met voorstelling LEF 

 

Heb jij lef? Heb jij het lef om over Jezus te vertellen en Hem te volgen? Heb jij het lef om het op te 
nemen voor iemand die gepest wordt? Heb jij het lef om eerlijk te zijn? 

In dit programma worden de kinderen uitgedaagd om lef te hebben. Om net zoveel lef te hebben als 
David, die de reus Goliath versloeg. Niet omdat David zo sterk was of ontzettend groot, niet omdat 
Hij dacht: 'dat doe ik wel even...' Nee, omdat hij het Lef had om te vechten tegen Goliath samen met 
God. David vertrouwde op God. 

Tijdens dit programma dagen we kinderen uit om lef te hebben. Dit doen we door middel van 
liedjes, goocheltrucs, filmpjes, Olly (de orang-oetan) komt langs en doet een gevaarlijke 
goocheltruc, een Bijbelverhaal (David en Goliath) en een wedstrijd tussen jongens een meiden. 

Kindertheater Knettergek is een christelijk theater dat het evangelie wil vertellen aan kinderen van 
de basisschoolleeftijd door middel van voorstellingen. In de voorstelling staat Jezus centraal. Wij 
geven geen voorstellingen over normen en waarden, maar alleen of gewoon voor het plezier. In 
elke voorstelling vertellen we over Gods liefde voor ons. 

De voorstelling is te boeken via de website van bespreek het samen: 

https://www.bespreekhetsamen-ede.nl/. 

 

Code : A051 

Categorie : Samenleving 

Uitvoering : Matthijs Hoornaar 

Leiding : Matthijs Hoornaar 

Datum(s) : Zondag 29 januari 2023 

Aanvangstijd : 15:00 uur 

Plaats : De Open Hof Ede 

Contactpersoon : Rian en Yeb Seffing 
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