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Agenda 
 

05-12  Sinterklaas 

06-12 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

21-12  Kerstviering ‘s avonds in de kerk 

22-12 08.30 uur Kerstactiviteiten op school 

23-12  Kinderen zijn om 12.00 uur uit 

24-12 t/m 08-01-2023  Kerstvakantie 

09-01-2023 08.30 uur Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

TSO en OR 

U heeft tot op heden nog geen betalingsverzoek ontvangen voor 

de vrijwillige bijdrage van de ouderraad en de verplichte bijdrage 

van de tussenschoolse opvang. Eerder dit schooljaar hebben wij u 

al eens geïnformeerd dat we overgaan op een andere manier van 

betalen: wij gaan werken met WIS Collect. Wis Collect stelt u in de 

mogelijkheid om bijvoorbeeld via Ideal de bijdragen te voldoen. De 

afgelopen tijd hebben wij achter de schermen gewerkt aan dit 

nieuwe betalingssysteem. Het is bijna zover dat wij het echt in 

kunnen gaan zetten. U zult daarover binnenkort de eerste 

informatie kunnen verwachten.  

 

Sint Maarten 

 

Vrijdag 11 november hebben we een zeer geslaagde Sint 

Maartenoptocht door de wijk gelopen. We hebben genoten 

van de vele ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s en andere 

toeschouwers langs de route! 

 

 

 

Tijdens deze wandeling hebben de Maneschijn en Melkweg een 

kunstwerk aangeboden aan PhiladelphiaZorg. De Prinsenplaneet 

en Sterrenregen hebben een kunstwerk en koekjes aan 

Kinderopvang Prins Vleermuis gegeven. En de Supersterren en 

Zonnekoning hebben sleutelhangers gemaakt voor BSO Partou. 

Dit omdat Sint Maarten in het teken staat van delen. 
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Sinterklaas 

Maandag 5 december verwelkomen we Sinterklaas op school. ’s 

Morgens hebben we een intocht op het schoolplein. Alle kinderen gaan 

eerst gewoon naar hun eigen klas om de dag met elkaar te starten. 

Tegen 8.40 uur zijn alle klassen buiten om te wachten op Sinterklaas. 

U bent allen van harte welkom om te blijven kijken.  

 

Kerst 

 

Dit jaar vindt de kerstviering op woensdagavond 21 december plaats in de Antoniuskerk. Het 

kerstverhaal zal centraal staan in de viering. In de weekopeningen voorafgaand aan de viering 

zullen wij vooruitblikken naar en aftellen tot de kerst. 

Alle kinderen en hun gezin zijn welkom. We starten om 18:30 met de viering en zullen om 19:30 

afsluiten. Alle kinderen zitten met hun groep bij elkaar, u kunt achter de laatste groep plaatsnemen. 

Na afloop van de viering haalt u uw kind op bij de leerkracht. 

Als dank voor de gastvrijheid van de Antoniuskerk zullen we na afloop een collecte rond laten gaan. 

Denkt u aan wat contant geld hiervoor. 

Op donderdag 22 december starten we met het kerstontbijt. Alle kinderen brengen hiervoor iets 

mee naar school. De leerkracht zal hiervoor een lijst op de deur hangen waarop u of uw kind kan 

aangeven wat er meegebracht gaat worden. Iedereen mag die dag in een foute kersttrui naar 

school komen. In de middag gaan de groepen 3 t/m 8 knutselen, de kinderen mogen kiezen bij 

welke knutsel ze mee willen doen. 

Vrijdag gaan de groepen 3 t/m 8 schaatsen (zie het bericht hieronder) en groep 1-2 heeft dan een 

knutselochtend in gemengde groepjes. Om 12:00 uur start de kerstvakantie. 

 

 

Schoolschaatsen 

Op vrijdag 23 december gaan wij met de groepen 3 t/m 8 schoolschaatsen 

op de schaatsbaan van Friends on Ice in het centrum van Ede. Van 9.30 tot 

10.30 uur mogen de kinderen van de Kleine Prins gratis op de schaatsbaan 

schaatsen. Natuurlijk kunnen de kinderen hun eigen schaatsen meenemen. 

Alleen funschaatsen (ijshockeyschaatsen) zijn toegestaan. Het is immers 

een funbaan! Als leerlingen zelf geen schaatsen hebben, dan kunnen ze € 

4,00 meenemen om schaatsen te huren. Vanwege de veiligheid is het 

dragen van handschoenen verplicht tijdens het schaatsen. We kijken er 

naar uit! 
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Oproep GMR 

 

Kom jij de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) versterken? 

Zoals iedere ouder/verzorger vind ook jij scholing van je kind belangrijk! Je hebt bewust 

gekozen voor een (SKOVV) basisschool waar je kind of kinderen op school zit(ten). Wellicht is het al 

enige tijd geleden dat jullie deze keuze hebben gemaakt. Om ervoor te zorgen dat de school van je 

kind(eren) een professionele en plezierige school blijft, doen wij een beroep op de kennis en kunde 

van jou als ouder/verzorger. Wij hebben jullie hulp nodig bij het meedenken en mede vormgeven van 

het beleid wat overkoepelend is voor alle 12 scholen van de SKOVV. 

Ieder jaar maakt het bestuur van de SKOVV keuzes. Keuzes waar het geld aan uitgegeven wordt, 

hoe het onderwijs wordt ingericht en hoe de aanbevelingen van de inspectie worden uitgevoerd. 

Deze keuzes worden besproken in de MR van jouw school en in de GMR voor het  bredere 

stichtingsbelang: wanneer het gaat over alle 12 basisscholen van de SKOVV. Zowel de MR als 

GMR zijn heel belangrijk, omdat hier het belang van de ouders (die hierbij de kinderen en het 

personeel voorop stellen) en de leerkrachten een stem krijgen. 

Voor de GMR zijn we op zoek naar ouders die een actieve bijdrage willen leveren aan het 

meedenken/vormgeven van hoe het beleid binnen de SKOVV wordt ingericht en uitgevoerd. Samen 

met de bestuurder van de SKOVV komen wij zo'n 8 keer per jaar bijeen voor een GMR-vergadering. 

Iedere vergadering neemt ongeveer 2 uur van je tijd in beslag. Ter voorbereiding op de vergadering 

bestudeer je een aantal vergaderstukken die van te voren worden gedeeld. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan begrotingsstukken, zaken omtrent huisvesting, ontwikkelmogelijkheden van 

personeel, behoud welzijn kinderen en nog veel meer interessante en belangrijke onderwerpen. 

Op dit moment bestaat de GMR uit 6 leden. We zien de GMR graag uitbreiden met twee extra leden 

voor nog meer vertegenwoordiging. Voor een goede verdeling is het raadzaam wanneer er ouders 

van andere, dan hieronder genoemde scholen, participeren. Voor meer informatie kun je ons gerust 

even whatsappen/bellen: (06-12342709, Ceiloi van Deutekom). Mailen mag uiteraard ook 

(GMR@SKOVV.nl). We vertellen je graag meer over deze rol! 

Wij verwelkomen je van harte bij de GMR! Zien of horen wij je snel? 

  

Groeten van de GMR leden: 

Jasper Mensink  (Voorzitter/secretaris PGMR) (Sint Jozefschool, Wageningen),  

Ceiloi van Deutekom (OGMR) (St Alexanderschool, Bennekom),  

Charmain van Veldhuisen (OGMR) (Panta Rhei, Ede),  

Sonja Ekkerman  (OGMR) (Franciscusschool, Ede),  

Berend Cornel (PGMR) (St Alexanderschool, Bennekom),  

Inez van Velsen (PGMR) (Kleine Prins, Ede) 
  
*(PGMR) = personeelsgeleding 
*(OGMR) = oudergeleding 
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Schoolfoto's 

Foto Koch heeft ons laten weten dat het leveren van de schoolfoto's langer gaat duren dan gepland. 

Zij hebben te maken met leveringen die te laat komen en een personeelstekort. Zo gauw de foto's 

op school binnenkomen zullen wij ze uitdelen.  

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede   

Let op, wees waakzaam! 

Zondag 27 november is het de eerste zondag van de advent. In de 

adventstijd gaan we van het donker naar steeds meer licht. We kijken 

uit naar Kerstmis, de geboorte van Jezus, de Mensenzoon. Niemand 

weet precies wanneer de Mensenzoon komt, dus daarom moet je goed 

opletten en waakzaam zijn. Wat dat betekent en hoe je dat kunt doen, 

dàt hoor je in de gezinsviering van 27 november met pastoor Roderick 

Vonhögen. De viering begint om 10.30 uur in de Antonius van 

Paduakerk in Ede. Natuurlijk zingt het kinderkoor “Sing to God” ook 

mee. We hopen jullie dan ook weer te zien! 

  

Wil je meezingen met het kinderkoor “Sing to God”?  

Kom dan op vrijdagavond van 18.30 uur -19.30 uur naar de kerk voor hun repetities. Ingang aan de 

achterkant van de kerk. 

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

