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De Page 
 

27 - 01 - 2021 
 
Agenda 
 
28-01 19.30 uur Ouderraad 
29-01 Hele dag Kinderen vrij 
01-02 Hele dag Kinderen vrij 
05-02 ‘s Middags Eerste rapport 
11-02  Driehoeksgesprekken 

17-02  Driehoeksgesprekken 
18-02 Hele dag Vlaggetjesdag en Carnaval 
19-02 Hele dag Studiedag 

 

 

Vanuit de MR 
Beste ouders/verzorgers,  

Woensdag 20 januari is er een MR vergadering geweest. Dit was de eerste vergadering met ons 

nieuwe lid Iemke Janssen-de Leeuw.   

In deze vergadering hebben we het voornamelijk gehad over Corona en het thuisonderwijs. Op 

beide scholen loopt het thuisonderwijs goed. We merken wel dat het aantal kinderen in de 

noodopvang hoog is. Dit baart ons zorgen omdat het combineren van videobellen en het leiden van 

de noodopvang een grote uitdaging is voor de leerkrachten. 
Ook hebben we het kort over de verhuizing van de KDS gehad. Hier is helaas nog niets over 

bekend.  

Met vriendelijke groet,  
Anouk Huiskamp  
Voorzitter MR 
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Van Malkander 

 

Crazy 88 – wintereditie 
Vanuit Sportservice Ede en Malkander hebben wij een online activiteit voor de jeugd en gezinnen 

uit de gemeente georganiseerd. Het gaat om de activiteit Crazy 88 Wintereditie. Deze activiteit vindt 

plaats op woensdag 3 februari om 14.30 uur. 

De uitvoering van deze activiteit gaat volledig online en is coronaproof. De deelnemers krijgen 88 

opdrachten, waarvoor ze 1,5 de tijd hebben. Met de opdrachten zijn punten te verdienen. Door de 

meeste punten te verdienen maken de deelnemers kans op een prijs. 

In de bijlage bij deze Page vindt u een flyer met meer info over deze activiteit. 

 

Pinguïnjacht 
Wij gaan op pinguïn jacht en we zijn niet bang! Na het succes op de berenjacht gaan we verder in 

de wintereditie. Malkander heeft het plan opgevat om nu de jacht te openen op de pinguïns! Wij 

willen de inwoners van Ede vragen om vanuit de supermarkt of via de website www.malkander-

ede.nl de kleurplaat uit te printen, in te kleuren of versieren en op te hangen.  

Ouders, gaan jullie met de kinderen mee op jacht? We hopen zoveel mogelijk pinguïns te zien 

hangen! 

 

Bingo spelen 
Vinden de kinderen het rondje wandelen ook zo saai? Neem eens een bingo kaart mee en speel dit 

spel terwijl je de plaatjes aankruist die je tegenkomt of de huisnummers die je ziet. Zo wordt het een 

actieve en gezellige wandeling. Heeft u geen kaart in huis. Je kan huisnummerbingo spelen, of 

plaatjesbingo. Print de kaart en ga op pad, veel plezier! 

En een kleine tip! Een kleine prijs winnen maakt het extra leuk! 
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