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De Page 
 

08- 06 - 2021 
 
Agenda 
 

11-06 Hele dag Kinderen vrij 

14-06 Hele dag Kinderen vrij 

15-06 Hele dag Studiedag – kinderen vrij  

18-06  Tweede rapport 

23-06  Driehoeksgesprekken 

24-06 19.30 uur OR 

29-06  Driehoeksgesprekken 

 19.30 uur MR 

05-07 19.30 uur OP 

09-07  Musical Supersterren 

12-07  Afscheidsdag groep 8 

13-07 08.30 uur Ochtend nieuwe stamgroepen 

15-07  Picknickochtend 

16-07 08.30 uur – 12.00 uur  Laatste schooldag 

 

Geboortekaartje Lotte 

Op 21 april hebben juf Marloes en haar man Barend een dochtertje gekregen. Lotte en haar ouders 

maken het goed en genieten met volle teugen van elkaar.  

 
 

De biebbus 

Er heeft zich nog niemand aangemeld die de kinderen op donderdag naar de biebbus wil 

begeleiden. Zonder begeleiding kunnen de jongste kinderen niet naar de biebbus om boeken te 

lenen en/of te ruilen. Daarom nogmaals een oproep:  

Heeft u op donderdag van 09.15 uur tot 10.15 uur tijd? Of heeft iemand in uw omgeving tijd? Wij 

zouden het heel fijn vinden als alle kinderen die dat willen weer onder begeleiding naar de biebbus 
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zouden kunnen. Voor nadere informatie of opgeven kunt u een berichtje sturen naar juf Renate: 

directie.kp@skovv.nl.  

 

Slotweek 

Het lijkt misschien wat vroeg, maar wij willen u eraan herinneren dat de kinderen in de slotweek 

andere eindtijden hebben dan normaal. Op maandag, dinsdag en donderdag zijn de kinderen om 

14.00 uur al uit. Op woensdag zijn de kinderen om 12.30 uur uit en op vrijdag hebben de kinderen 

vanaf 12.00 uur vakantie.  

 

Subsidies 

De afgelopen tijd is er in de media veel gesproken over subsidies. Wij hebben van deze gelden juf 

Claire, juf Angela en meester Peter dit schooljaar als “extra personeel” ingezet. Zo kunnen we 

zorgen voor ondersteuning in de groepen en extra hulp bieden aan kinderen. Juf Monique G (intern 

begeleider) heeft samen met de stamgroepleiders gekeken waar deze extra personele inzet het 

beste ingezet zou kunnen worden.  

Voor het aankomende schooljaar zijn deze subsidies verlengd. We hebben ze wederom 

aangevraagd en zullen – als we de subsidies toegewezen krijgen – weer inzetten op extra hulp voor 

de kinderen. 

Het Nationaal Plan Onderwijs (NPO) is verreweg de grootste subsidie die we als school kunnen 

krijgen. We horen pas later in deze maand hoe hoog deze subsidie zal zijn, maar wij hebben al wel 

plannen gemaakt op basis van deze subsidie: wij zetten in op klassenverkleining en extra 

ondersteuning van een klassen- of onderwijsassistent. 

 

Achtste stamgroep 

Wij kunnen u melden dat wij door een investering van het bestuur èn de inzet van de NPO-gelden 

volgend jaar kunnen starten met 8 stamgroepen. Met instemming van de MR en het Ouderplatform 

hebben we gekozen voor: 
 

Dwergplaneet Stamgroep 1-2 

Ruimteraketjes Stamgroep 1-2 

Prinsenplaneet Stamgroep 3-4 
Zonnekoning Stamgroep 3-4 
Melkweg Stamgroep 5-6 
Sterrenregen Stamgroep 5-6 
Supersterren Stamgroep 7-8 
Maneschijn Stamgroep 7-8 
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De stamgroepen 5-6 en 7-8 zullen door deze keuze wat kleiner zijn. Juf Chantal, onze 

onderwijsassistente, zal vooral ingezet worden in de groepen 3-4 voor ondersteuning. Voor de 

stamgroepen 1-2 gaan we op zoek naar een klassenassistente. 

Dit betekent dat ons team wederom uitgebreid zal worden met in ieder geval een (fulltime) collega 

voor een stamgroep en een klassen- of onderwijsassistent. Omdat juf Marloes minder gaat werken, 

zijn we ook op zoek naar iemand die twee dagen wil werken. Hoe de bezetting van de stamgroepen 

zal zijn, is daarom op dit moment nog niet duidelijk.  

De fulltime collega hebben we al gevonden. Juf Wendy van den Top zal ons team komen 

versterken. Zij heeft al vaker op de Kleine Prins ingevallen en werkt op dit moment elke vrijdag in de 

Zonnekoning. Zij is voor veel kinderen dus een bekend gezicht.  

 

Even voorstellen  

Mijn naam is Wendy van den Top. Ik woon in Ede (samen met mijn 2 

pubers van 14 en 15 jaar) en ik word over een paar weken 50! Ik doe graag 

aan fitness, hou van zingen, toneelspelen en lezen. 

 

Ik werk al sinds mijn 20e in het basisonderwijs, dus flink wat ervaring 

opgedaan op verschillende scholen en in verschillende groepen. De laatste 

jaren heb ik veel vervanging/invalwerk gedaan, maar een vaste groep leek 

me toch ook wel weer fijn. Op de Kleine Prins komt er gelukkig een extra 

groep bij, dus mag ik daar het team gaan versterken. 
 

Momenteel werk ik al een poosje elke vrijdag op de Kleine Prins in de Zonnekoning. Na de 

zomervakantie mag ik 5 dagen in de week aan de slag met een groep in de bovenbouw. Heel erg 

leuk, ik heb er veel zin in! 

Wendy van den Top   

 

Verbouwing 

Met al deze mooie plannen moet er ook een extra klaslokaal worden gerealiseerd. Aankomende 

vrijdag wordt er een start gemaakt met de verbouwing van de kopieerruimte. De balie wordt eruit 

gehaald en de wand wordt naar voren gehaald. Deze ruimte wordt onze nieuwe koffiekamer. De 

huidige teamkamer wordt het lokaal voor de zesde stamgroep op de bovenverdieping.  

 

Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 04 maart 2022 
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Goede vrijdag 15 april 2022 

Tweede Paasdag  18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 06 mei 2022 

Hemelvaart 26 en 27 mei 

Extra week vakantie 06 juni t/m 10 juni 2022 

Zomervakantie 08 juli t/m 19 augustus 2022 

 

Kinderen om 12.00 uur uit Vrijdag 24 december 2021  
Vrijdag 08 juli 2022 

 

> Data van studiedagen en andere vrije dagen volgen nog.  

 

Overlast 

De komende weken gaat bouwbedrijf Roseboom aan de gang met de infrastructuur rondom de 

parkeerplaats op de Balgzand. Mogelijk ondervindt u daarvan enige hinder.  
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