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17 - 02 - 2021 
 
Agenda 
 
17-02  Driehoeksgesprekken 
18-02 Hele dag Vlaggetjesdag en Carnaval 
19-02 Hele dag Studiedag 
22-02 tot en met 05-03  Voorjaarsvakantie 
08-03 's Morgens Weer naar school 

18-03  MR 
23-03  OP 
26-03  Palmpasenviering 
01-04  Paasviering 
02-04 Hele dag Goede vrijdag – vrij  
05-04 Hele dag Tweede paasdag – vrij  

 

 

Bereikbaarheid stamgroepleiders en andere teamleden via Social Schools 

Tijdens de lockdown hebben we veel gebruik gemaakt van Social Schools. Er werden 

instructiefilmpjes online gezet en vragen aan de stamgroepleider konden gesteld worden via de 

chat of een berichtje. Ook na de lockdown zien we dat veel ouders gebruik maken van deze 

mogelijkheid. We vinden het fijn om, in een periode waarin we jullie niet mogen ontvangen, toch 

bereikbaar te zijn.  

Er zijn ook teamleden - juf Heidi (administratie en TSO), meester Gerrit (conciërge), juf Monique G 

(intern begeleider) en juf Renate (locatieleider) - die niet gekoppeld zijn aan een groep. Zij kijken 

niet dagelijks naar Social Schools.Voor hen geldt dat ze beter te bereiken zijn via de mail. Deze 

wordt zeker op werkdagen regelmatig bekeken. 

 

Driehoeksgesprekken 

Vorige week hebben de eerste driehoeksgesprekken plaatsgevonden. Vandaag staan er ook 

gesprekken gepland. Door alle maatregelen moeten ze helaas weer digitaal, maar wat is het fijn dat 

jullie je hebben ingeschreven voor deze gesprekken. 

 

Carnaval & vlaggetjesdag 

Morgen hebben de kinderen een leuke dag. De commissie heeft een programma weten te maken 

waarbij de kinderen toch het idee van carnaval hebben. Ook vieren we de verjaardagen van de 

juffen en meesters van de Kleine Prins.  Zoals in de brief van vorige week vermeld, krijgen de 

kinderen voor de kleine pauze wat lekkers te eten en te drinken.  
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Studiedag 

Vrijdag zijn de kinderen vrij. Het team van de Kleine Prins heeft een studiedag. Deze zal online 

plaatsvinden en gaan over rekenen – de nieuwe methode Pluspunt – en de rapporten en 

gesprekken.  

 

Herinnering betaling TSO en OR-bijdrage 

Van de penningmeester van de ouderraad heb ik begrepen dat nog niet iedereen de ouderbijdrage 

heeft betaald. Ook de bijdrage voor de tussenschoolse opvang is nog niet door iedereen voldaan. Ik 

wil u – mede namens de OR en de TSO – verzoeken dit zo spoedig mogelijk te doen.  

 

Wij wensen iedereen een fijne vakantie en zien jullie graag weer op maandag 8 maart. 

 


