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Agenda 
 

18-10 t/m 22-10  Herfstvakantie 

25-10 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

26-10 08.30 uur Eerste schooldag na de 
herfstvakantie 

08-11 XXX Inloopmoment voor ouders 
vervalt! 

09-11 19.30 uur MR 

11-11  Sint Maarten 

 19.30 uur  OR 

24-11 Hele dag Studiedag SKOVV 

02-12  Sinterklaas op de KP 

03-12 08.30 - 12.00 uur  Kinderen tot 12.00 uur naar 
school 

23-12  Kerstviering 

24-12 08.30 - 12.00 uur 
 

Kinderen tot 12.00 uur naar 
school 

 

Schoolreisje 

Op maandag 4 oktober vertrokken alle kinderen richting de Spelerij in Dieren. De kinderen, de 

ouders en het team hebben genoten van alle dingen die de kinderen die dag mochten doen.  
Wat was het leuk om met de hele school op schoolreis te gaan!  

  

 

Centrum Jeug en Gezin 

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt het hele jaar door diverse cursussen, 

themabijeenkomsten en voorlichtingen voor kinderen, jongeren en ouders aan. Wellicht is het 

aanbod ook voor u interessant. 

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

het-cjg-3/activiteiten.  
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De eerste versoepelingen 

Nadat het nieuwe protocol was verschenen (dat nu richtlijnen Corona PO heet), hebben wij als team 

gekeken naar mogelijkheden op de Kleine Prins. Daarbij hebben we niet alleen maar gekeken naar 

datgene wat er in de nieuwe richtlijnen staat beschreven. Wij hebben vooral gekeken naar wat voor 

de kinderen goed voelt en wat zij nodig hebben.  

De nieuwe afspraken zullen na de herfstvakantie in gaan en zullen in principe tot de kerstvakantie 

gelden. Mochten er beperkingen komen, zullen we deze direct toepassen. Verdere versoepelingen 

zullen op zijn vroegst na de kerstvakantie in gaan.  

De nieuwe ‘regels’ op een rijtje: 

• Juf Renate en/of juf Chantal staan ’s morgens op het schoolplein om ouders en kinderen op 

te vangen. Ouders die hun kinderen liever buiten afzetten en toch iemand willen spreken, 

kunnen juf Renate of juf Chantal aanspreken. Uiteraard zijn wij altijd bereid om kinderen 

naar hun lokaal te begeleiden.  
 

• Ouders mogen ’s morgens weer mee naar binnen om hun kinderen naar de stamgroepen te 

brengen.  
 

• We hanteren in de school een looproute. Iedereen komt vanaf de herfstvakantie weer door 

de deur bij het schoolplein binnen. Ouders/verzorgers verlaten de school via de zijdeur bij de 

wenteltrap. (Deze deur wordt op dit moment gebruikt voor de kleuters.)  
Hiermee krijgen we eenrichtingsverkeer en is de doorstroom in de school beter. 
 

• Alle kinderen lopen bij binnenkomst rechtstreeks naar hun eigen stamgroep. Ze lopen niet 

met hun broertje/zusje mee. Wij gaan dit ook na het buitenspelen in de kleine en de grote 

pauze hanteren.  
 

• De stamgroepleiders brengen de kinderen om 12.00 uur en 15.00 uur zelf naar buiten. 

Ouders wachten buiten op het schoolplein.  
 

• Als een ouder/verzorger tussendoor hun kind(eren) op moet halen of nog iets na moet 

brengen, kan hij/zij zelf de school binnenkomen.  
 

• De vieringen zijn vooralsnog zonder ouders. We hebben een lange tijd geen vieringen 

gehad en merken dat wijzelf (kinderen en collega's) weer moeten wennen aan de viering.  
 

• Het inloopmoment van 8 november 2021 tijdens de weekopening vervalt.  
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• We zullen bij de deur geen gezondheidscheck uitvoeren. Wij vertrouwen erop dat ouders 

met klachten niet naar school komen.  

 

 

Ede Doet 

Wij zijn goed op weg! Op het moment van schrijven hebben we nog maar € 352,50 nodig om ons 

streefbedrag te halen. Als we het streefbedrag halen kunnen wij de verstopplekken en de 

chillplekken op het schoolplein voor de kinderen realiseren. U kunt uw bon nog tot 24 oktober 

activeren: https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2299.  
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MR 

Beste ouders/verzorgers, 

De eerste MR vergadering van dit schooljaar vond plaats op 20 september. Dit was een heel 

bijzondere vergadering omdat het de allereerste vergadering was waarin iedereen de Kleine Prins 

vertegenwoordigt. Tijdens deze vergadering zijn o.a. de volgende punten besproken: 

• De invalpool voor vervanging is leeg. Dit heeft al eerder in de Page gestaan. De MR maakt 

zich hier ernstig zorgen over en wil graag meedenken over oplossingen. 

• De informatieavond aan het begin van het schooljaar is goed bezocht. De oudergeleding gaf 

aan dat zij, en andere ouders, het heel prettig hebben gevonden dat de avond te streamen 

was. Wel met de kanttekening dat het tijdstip voor de kinderen van groep 7 en 8, die mee 

hebben geluisterd, laat was.  

• We hebben het ook over de vieringen gehad. Wat fijn dat deze weer mogelijk zijn. Ook de 

uitwisselingen tussen de parallelgroepen in alle jaargangen wordt als prettig ervaren.  

• Het laatste punt was het vandalisme op het schoolplein. De schaduwdoeken zijn tijdens de 

zomervakantie kapot gemaakt. Op dit moment hangen de doeken er niet meer in verband 

met het weer. Er wordt binnen de werkgroep ‘Groene plein’ nagedacht hoe dit te 

ondervangen kan worden. 

De volgende vergadering is op dinsdag 9 november. 

Namens de MR, 
Anouk Huiskamp 
Voorzitter 

 

ANWB Streetwise  

Op donderdag 28 oktober 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 bekostigd een 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 de kinderen het veilig oversteken. Ook wordt geoefend met de autogordel in 

combinatie met het kinderzitje.  

 

- Tijdens Blik en klik leren de kinderen uit de groepen 3 en 4 in de gymzaal 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. 
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- Tijdens Hallo auto leren de kinderen uit 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.   

 

 

 

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Hoera, vanaf 24 oktober is er weer iedere kerkdienst in de St. Antonius van Paduakerk een 

kinderwoorddienst! Kom je ook op zondag tijdens de preek met ons luisteren naar verhalen uit de 

Bijbel en knutselen? Je bent van harte welkom! 

 

Op 6 november vieren we samen met de kinderen van de Beatrixkerk, Nieuwe Kerk en St. Antonius 

van Paduakerk St. Maarten. Kinderen t/m 10 jaar zijn welkom om mee te doen. De viering begint 

om 18 uur in de Beatrixkerk, Beatrixlaan 54 in Ede.  

Samen met het kinderkoor Sing to God zingen we Sint Maartenliedjes en luisteren we naar het 

verhaal over St. Maarten, verteld door dominee Theo Pieter de Jong. Daarna is er een 

lampionnenoptocht naar het Maanderzand om daar buiten voor de bewoners te zingen. Nadat we 

de mensen van het Maanderzand blij hebben gemaakt, gaan we terug naar de Beatrixkerk om rond 

19:30 gezamenlijk af te sluiten.  

Je kunt je eigen lampion meenemen of op zaterdagochtend 6 november van 10:30 tot 12:00 maken 

in de Franciscuszaal van de St. Antonius van Paduakerk. Neem voor het knutselen een lampje en 
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goede zin mee! Wij hebben materialen, wat te drinken en een snack. Wanneer het kind jonger dan 

4 jaar is, blijft een ouder helpen      .   

Voor het knutselen kun je je via de kinderactiviteitenkatholiekede@gmail.com aanmelden. Doe dit 

alsjeblieft voor 4 november. 
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