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De Page 
15 - 06 - 2022 

 
Agenda 
 

17-06  Tweede rapport mee 

20-06 t/m 24-06  Week van de gesprekken 

30-06 19.00 uur MR 

04-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen  

05-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen 

 's Morgens Ochtend nieuwe stamgroepen 

06-07  Afscheidsdag groep 8 

07-07 08.30 uur – 14.00 uur Continurooster voor alle kinderen 

  Picknickochtend 

08-07  Vanaf 12.00 uur vakantie 

 

 

Vakantierooster schooljaar 2022-2023 – met vrije dagen 

Herfstvakantie 24 oktober t/m 28 oktober 2022 

Kerstvakantie 26 december 2022 t/m 06 januari 2023 

Voorjaarsvakantie 27 februari t/m 03 maart 2023 

Goede vrijdag 07 april 2023 

Tweede Paasdag  10 april 2023 

Meivakantie 24 april t/m 05 mei 2023 

Hemelvaart 18 en 19 mei 2023 

Extra week vakantie 29 mei t/m 02 juni 2023 

Zomervakantie 10 juli t/m 18 augustus 2023 
 

Kinderen om 12.00 uur uit Vrijdag 23 december 2022 
Vrijdag 07 juli 2023 
 

Data van studiedagen 
SKOVV – studiedag   
 

Studiedag 1    
Studiedag 2  
Studiedag 3   
Studiedag 4 
 

Extra vrije dagen voor de kinderen 

 
Woensdag 5 oktober  
 
Vrijdag 21 oktober 
Dinsdag 6 december 
Donderdag 6 april  
Dinsdag 13 juni 
 
 
Vrijdag 3 februari 
Maandag 6 februari 
Maandag 12 juni 
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Stamgroepen 2022 – 2023 

In de vorige Page heeft u al kunnen lezen dat wij volgend jaar weer 8 stamgroepen hebben. Nu kan 

ik u laten welke stamgroepleiders er bij welke stamgroep horen.  

Dwergplaneet Groep 1-2 * Juf Krista en meester Peter 

Ruimteraketjes Groep 1-2 * Juf Adriana en juf Leonie 

Zonnekoning Groep 3-4 Juf Anika 

Supersterren Groep 3-4 Juf Monique en juf Marloes 

Sterrenregen Groep 5-6 Juf Wendy 

Prinsenplaneet Groep 5-6 Juf Inez 

Melkweg Groep 7-8 Juf Ivette 

Maneschijn Groep 7-8 Juf Miriam en juf Anouk 

 

*Wij starten het schooljaar met juf Krista, juf Adriana, juf Leonie en meester Peter in de 

kleutergroepen. Op het moment dat juf Marisa zo ver is dat zij aan haar re-integratie kan beginnen, 

zullen we opnieuw naar de groepsbezetting kijken.  

Omdat de subsidiegelden aan het einde van dit schooljaar ophouden en omdat er collega's zijn die 

een uitdaging hebben gevonden op een andere school, nemen wij afscheid van juf Angela, juf 

Claire en juf Chantal. Hoe wij het afscheid van deze collega's precies vorm gaan geven, laten wij u 

later weten. 

De lesvrije dagen zullen ingevuld worden door meester Peter, juf Monique en juf Marloes. De 

ondersteuning in de kleuterbouw zal opgepakt worden door juf Hetty en meester Joe. De 

ondersteuning in de groepen 3-4 zal opgepakt worden door juf Elise. 
 

Juf Elise is een nieuwe collega. Hieronder stelt ze zich aan u voor. 

 

Mijn naam is Elise van Dijk, ik ben getrouwd met Peter en we hebben twee uitwonende kinderen.  

Jarenlang heb ik gewerkt als leerkracht in het gewone én speciale basisonderwijs. Dit laatste 

schooljaar heb ik gewerkt als onderwijs ondersteuner in voornamelijk groep 3 en 4 van de Koning 

Davidschool te Ede. Naast werken met kinderen geniet ik ook van lezen, wandelen en fietsen in de 

natuur én ik sta ook graag in de keuken om iets lekkers te bakken. Ik kijk er naar uit om aan deze 

nieuwe uitdaging op de Kleine Prins te beginnen.  

Tot ziens! 
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Bericht van Miriam, stamgroepleider de Maneschijn 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 

Voor mijn afstuderen ben ik bezig een onderzoek het begrijpend leesniveau van de leerlingen op de 

Kleine Prins. Om de leesmotivatie van de leerlingen en resultaten van Begrijpend Lezen omhoog te 

krijgen, ben ik bezig met het ontwerpen van een nieuwe werkwijze die past bij de leerlingen en 

leerkrachten van onze school.  
 

De komende tijd zal ik hiervoor in verschillende klassen observeren en wellicht vragenlijsten 

afnemen. Alle verzamelde gegevens zal ik anoniem verwerken in mijn onderzoeksverslag. De 

opbrengsten van mijn onderzoek zal ik aan het begin van het schooljaar van 2022-2023 met u 

delen.  
 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u mij mailen lio.kp@skovv.nl 
 

Met vriendelijke groet, 
Miriam Langhout 
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