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Agenda 
 

13-05  Spelletjesmiddag 

19-05 19.30 uur  OR 

26-05 en 27-05  Hemelvaart - vrij 

30-05 19.30 uur MR 

01-06 t/m 03-06  Kamp Maneschijn en Melkweg 

06-06 t/m 10-06  Junivakantie 

13-06 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

14-06 08.30 uur Eerste dag na de junivakantie 

17-06  Tweede rapport mee 

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

30-06 19.00 uur MR 

 

 

Vieringen 

Voor de vakantie hebben we al laten weten dat ouders weer welkom zijn tijdens de viering. Er is 

echter wel een en ander veranderd. Daarom een herinnering over de gang van zaken vanaf deze 

week.  

Wij hebben met elkaar afgesproken dat er telkens één groep 1-2 iets laat zien, één groep 3-4, één 

groep 5-6 en één groep 7-8. Soms zullen er twee stamgroepen iets samen laten zien.  

Omdat wij ons voor kunnen stellen dat u graag wilt weten of de stamgroep van uw kind(eren) iets 

voor zal dragen, hebben wij met elkaar afgesproken dat de stamgroepleider van uw kind(eren) 

middels een berichtje op Social Schools laat weten of de stamgroep iets zal laten zien. De ouders 

van de kinderen die op het podium komen, zullen worden uitgenodigd.  

Gezien de grootte van de groepen willen wij aan de ouders die komen kijken vragen op de 

achterste rijen met stoelen te gaan zitten. Tegenwoordig hebben wij namelijk ook stoelen nodig voor 

onze bovenbouwkinderen. Om 14.00 uur sluiten wij de deuren, zodat de aandacht van de kinderen 

uitgaat naar degenen die op het podium staan.  

 

PalmPasen en Pasen  

Op vrijdag 8 april vierden we Palmpasen. We kunnen terugkijken op een heel geslaagde 

Palmpaasviering. De kinderen van de onderbouw hebben met hun mooi versierde Palmpaasstokken 

een rondje rondom de school gelopen. Daarbij werden ze begeleid door de kinderen van de 

bovenbouw die hen ook geholpen hadden met het maken van die prachtige stokken. Nadat de 

kinderen in de speeltuin paaseitjes hadden gezocht, werd er in de klas genoten van een heerlijk 

http://www.kleineprins-skovv.nl/
mailto:directie.kp@skovv.nl


 

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

 

 

broodhaantje. Bij deze willen we bakkerij Brood en Co aan de Parkweide hartelijk bedanken voor het 

sponsoren van deze broodhaantjes.  

Op woensdag 13 april vierden we Pasen. Dat was een mooie en uitgebreide viering. Verder genoten 

we die ochtend van een heerlijke high tea. Dat was echt geweldig. Bij deze willen we “Vers van der 

Velde” ook enorm bedanken. Zij hebben de eieren gesponsord, waarmee we eerst eitje tik speelden 

en die we daarna lekker opgegeten hebben. Fijn dat de Brood en Co en Vers van der Velde ons 

geholpen hebben er twee hele mooie en feestelijke dagen van te maken. 

 

ANWB Streetwise 

Op woensdag 18 mei van half 9 tot 12 uur komt er weer een spannend verkeersprogramma bij ons 

op school. ANWB Streetwise leert alle kinderen van de basisschool door het oefenen met 

praktijksituaties, beter om te gaan met het huidige verkeer. Dit wordt betaald doormiddel van 

subsidie van de gemeente.  

ANWB Streetwise bestaat uit 4 onderdelen 

-  Bij Toet toet leren de groepen 1 en 2 in de speelzaal verkeersgeluiden herkennen en 

oefenen het veilig oversteken. Daarnaast wordt geoefend met de autogordel in combinatie 

met het kinderzitje.  

 

- Tijdens Blik en klik leren de groepen 3 en 4 in de gymzaal over veilig oversteken. Het 

belang van het dragen van de veiligheidsgordel en gebruik van een kinderzitje in de auto 

wordt geoefend met een spannende gele elektroauto.  
 

- Hallo auto leren de groepen 5 en 6 op een gedeelte van de parkeerplaats over de remweg 

van een auto en de invloed van reactietijd op die remweg. Ze nemen zelf plaats op de 

bijrijdersstoel van een ANWB lesauto en mogen zelf remmen. Ook het belang van het 

dragen van een veiligheidsgordel en een stoelverhoger komt in deze les aan bod.  

  

- Bij Trapvaardig oefenen de groepen 7 en 8 op het schoolplein in praktische 

fietsvaardigheid. Er wordt gefietst over een uitdagend parcours en ze trainen moeilijke 

manoeuvres. Ook rijden ze met een zware rugzak op, zodat ze straks beter voorbereid zijn 

op het zelfstandig fietsen naar de middelbare school. Het is voor dit onderdeel belangrijk dat 

alle kinderen van groep 7 en 8 op de fiets naar school komen deze dag.  

Om optimale veiligheid te waarborgen bij het onderdeel van groep 5 en 6 is een gedeelte van de 

parkeerplaats deze ochtend voor al het verkeer afgesloten. Wij vragen uw medewerking om de 

kinderen een veilige les te bezorgen en bieden onze excuses aan voor de overlast.   

http://www.kleineprins-skovv.nl/
mailto:directie.kp@skovv.nl


 

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

 

 

 

 

Basisscholen de Kleine Prins en de Vuursteen maken kans op een 

ANWB Verkeersplein!!! 

Basisschool de Kleine Prins heeft onlangs te horen gekregen, te zijn genomineerd voor een 

verkeersplein van het ANWB Fonds. Hiermee kunnen kinderen van de Kleine Prins en de 

Vuursteen in een veilige omgeving ervaring opdoen met verschillende verkeerssituaties, zodat ze 

straks goed voorbereid de weg op gaan. Om het ANWB Verkeersplein in de wacht te slepen, moet 

de school onder andere zoveel mogelijk stemmen werven. En jij kunt meehelpen. Breng voor 25 

mei jouw stem uit via anwb.nl/verkeerspleinen en wie weet ligt er na de zomervakantie een prachtig 

ANWB Verkeersplein op het schoolplein van basisschool de Kleine Prins. 

 

Een ANWB Verkeersplein voor een schoolplein 

De actie ‘een verkeersplein voor een schoolplein’ is een initiatief van de ANWB. Dit jaar tovert het 

ANWB Fonds in iedere provincie één schoolplein om tot een verkeersplein met verschillende 

verkeerssituaties, waar kinderen spelenderwijs over het verkeer en verkeersveiligheid leren. Sanne 

van den Rotten, projectleider van ANWB Verkeerspleinen: “We vinden het belangrijk dat kinderen al 

jong meters maken en wennen aan het verkeer. Een verkeersplein biedt scholen én ouders de kans 

om hun kinderen in een veilige omgeving te leren fietsen en tegelijkertijd kennis te laten maken met 

verschillende verkeerssituaties. Zo sturen ze hun kind straks met een gerust hart op pad. ” 

  

In iedere provincie één winnaar 

In totaal zijn er in Gelderland ruim 40 scholen die kans maken op het ANWB Verkeersplein. Om het 

ANWB Verkeersplein te winnen, wordt per provincie de top drie scholen met de meeste stemmen 

voorgelegd aan de Adviescommissie van het ANWB Fonds. Hierbij wordt rekening gehouden met 

de grootte van de school. De Adviescommissie bepaalt uiteindelijk wie er wint, waarbij ook wordt 

gekeken naar de motivering op het aanmeldformulier. De winnaars worden op 13 juni geïnformeerd, 
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waarna het ANWB Verkeersplein tussen 4 juli en 15 augustus wordt aangelegd. Na de 

zomervakantie wordt het plein feestelijk geopend.  

Stem vóór 25 mei 

Gun je de kinderen van basisscholen de Kleine Prins en de Vuursteen een ANWB Verkeersplein? 

Stem dan tussen vóór 25 mei via anwb.nl/verkeerspleinen.  
 

Alvast bedankt namens al onze kinderen! 
Team de Kleine Prins en team de Vuursteen. 

www.kleineprins-skovv.nl 

www.devuursteen.cnsede.nl 

 

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 vindt u activiteitenoverzichten tot en met de zomervakantie 2022 voor de leeftijd 4-12 

jaar. Dit betreft activiteiten voor deze leeftijdsgroep maar ook voor u als ouders/verzorgers. 

Er kunnen nog activiteiten bijkomen die op de website aangevuld zullen worden. Kijkt u voor het 

actuele overzicht, meer informatie en aanmelden op https://www.cjgede.nl/is/over-het-cjg-

3/activiteiten 

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Eerste communieviering 29 mei 2022 

Op 29 mei is er een feestelijke viering van de Eerste Heilige Communie. De viering begint om 11:00 

in de Antonius van Paduakerk in Ede. We hopen dat jullie met ons mee komen vieren! 

Hoera, de kinderwoorddienst begint weer! 

Op Pasen is de kinderwoorddienst weer gestart. De kinderwoorddienst is bedoeld voor de kinderen 

van basisschool. De kinderen gaan vóór de eerste lezing mee naar een andere ruimte om naar een 

Bijbelverhaal te luisteren. 

Daarna praten we samen over het verhaal en knutselen we of is er een andere creatieve verwerking. 

Vóór de collecte gaan de kinderen weer terug naar de kerkdienst. Het is erg gezellig, dus je bent 

van harte welkom! 
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