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Agenda 
 

15-07  Picknickochtend 

16-07 08.30 uur – 12.00 uur  Laatste schooldag 

   

30-08 08.30 uur Start nieuw schooljaar 

02-09 19.30 uur  OR 

07-09  Schoolfotograaf 

09-09  Informatieavond 

13-09  Week van de gesprekken 

20-09 19.30 uur MR 

29-09 09.00 - 12.00 uur Open Ochtend 

 

De laatste Page 

Dit is alweer de laatste Page van dit schooljaar. Wat is het snel gegaan en wat kunnen we weer 

terugkijken op een bijzonder schooljaar! We zijn we trots op wat we in het afgelopen schooljaar 

hebben bereikt, op de stappen die we hebben gezet en op de keuzes die we hebben gemaakt. We 

zijn soms gestruikeld, maar steeds weer opgestaan en hebben veel geleerd. Nelson Mandela heeft 

ooit gezegd: “de grootste overwinning in het leven is niet dat we nooit vallen, maar dat we elke keer 

weer opstaan als we zijn gevallen.” Laten we elkaar helpen als we zijn gevallen. Samen komen we 

er wel! 

Voor nu is het tijd om “even uit te blazen". Om die woorden kracht bij te zetten krijgen alle kinderen 

van de KP vandaag een bellenblaas mee naar huis. Daarmee kunnen ze letterlijk even uitblazen. 

Dat kan thuis, maar natuurlijk ook tijdens een dagje uit, een picknick of zelfs tijdens de vakantie. Wij 

zouden het leuk vinden als we daarvan foto's mogen ontvangen. Deze mogen gemaild worden naar 

juf Heidi: h.vleeming@skovv.nl. Juf Heidi zal ervoor zorgen dat de foto's op de wand in ons 

Sterrentheater komen te hangen.  

  

 

 

Feestelijke afsluiting, mede mogelijk gemaakt door de ouderraad 

Vandaag stond er een springkussen voor de kinderen uit de Dwergplaneet en de Ruimteraketjes 

klaar. Voor de kinderen uit de andere stamgroepen is er een lasergame activiteit georganiseerd. De 
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ouderraad van de Kleine Prins heeft ook dit jaar gemeend om dit schooljaar op een leuke wijze af te 

moeten sluiten. Wij denken dat dat is gelukt. 

  
 

Namens de kinderen en het team van de KP: Ouderraad bedankt! 

 

Jaarplanning 

Bij deze Page sturen we u de jaarplanning van volgend schooljaar mee. We hebben veel gepland 

zoals we dat anders ook zouden doen. Of dat ook daadwerkelijk allemaal op deze wijze doorgang 

kan vinden, weten we op dit moment nog niet. Vorig jaar kwam er aan het einde van de 

zomervakantie nog een nieuw protocol. Gezien de stijging van het aantal besmettingen onder 

jongeren houden wij er rekening mee dat dat ook dit jaar weer kan gebeuren.  

Over een aantal zaken hebben we voor onszelf al wel duidelijkheid. Hieronder leest u daar meer 

over.  

 

Volgend jaar - Coronamaatregelen 

Met de kennis van nu en het huidige protocol hebben we als team de volgende afspraken met 

elkaar gemaakt. 

- We kiezen er voorlopig voor ouders nog niet toe te laten in de school. 

- De eerste week zullen alle stamgroepleiders de kinderen uit hun stamgroep buiten op het 

schoolplein ophalen. Zo hebben ouders de gelegenheid kennis te maken met de nieuwe 

juf/meester van hun kind(eren). 

- Vanaf de tweede week staat juf Renate weer buiten om de kinderen welkom te heten en zijn 

de stamgroepleiders weer in de stamgroep om daar te kinderen op te vangen.  

- De informatieavond op donderdag 9 september is te volgen via een uitnodiging van Teams. 

Ouders kunnen inbellen en vragen stellen via de chatfunctie. Het is helaas niet mogelijk om 

alle ouders in een lokaal of andere ruimte te ontvangen met in acht neming van de 

anderhalve meterregel.  

- Als het enigszins mogelijk is willen we de startgesprekken in de week van 13 september wel 

fysiek plaats laten vinden. De gesprekken zullen verdeeld plaatsvinden. Bovendien zullen er 
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nooit meer dan twee kinderen met hun ouders per stamgroep aanwezig zijn. Zo kunnen we 

de anderhalve meterregel aanhouden.  
- Vieringen zullen wel opgestart worden, maar in eerste instantie zonder de aanwezigheid van 

ouders. 

 

Gevonden voorwerpen 

Morgen zullen de gevonden voorwerpen uitgestald worden op het schoolplein op het bankje 

tegenover de ingang op de speelplaats.  

 

REMINDER Uitbreiding TSO-groep 

De kinderen van de Kleine Prins hebben de mogelijkheid om over te blijven. Tijdens de pauzetijden 

is er een groep enthousiaste en gezellige dames die met de kinderen eet en toezicht houdt tijden 

het buiten spelen. Dankzij deze dames kunnen de stamgroepleiders van de Kleine Prins pauze 

houden en vol enthousiasme de middag weer beginnen. Met de uitbreiding van het aantal 

stamgroepen hebben we ook meer TSO-krachten nodig. Tot op heden is het nog niet gelukt om 

voor alle dagen voor elke stamgroep een TSO-kracht te vinden. Daarom vragen we het nogmaals:  

Bent u diegene die ons TSO-team komt versterken? Of weet u misschien iemand die dat zou willen 

doen? Mail dan naar onze TSO-coördinator Heidi Vleeming: tso.kp@skovv.nl.  

 

Malmberg 

Malmberg heeft voor de kinderen uit groep 3 tot en met groep 7 een zomerboek samengesteld: 

Festival. Festival staat boordevol leerzame opdrachten uit Malmbergmethodes zoals Staal, Taal 

Actief, De Wereld in Getallen, Pluspunt, Lijn 3 en Karakter en nog veel meer! 

Omdat alle zomerboeken nu zijn uitgebracht, nogmaals de link naar Festival. 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-

schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm? 

 

Fijne vakantie! 

 

 
 
Team KP wenst iedereen een fijne vakantie. 
Geniet ervan, blaas even uit, zorg voor jezelf 
en elkaar. Tot 30 augustus! 
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