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Agenda 
 

24-02  Carnaval 

25-02  Studiedag – kinderen vrij 

28-02 t/m 04-03  Voorjaarsvakantie 

07-03 08.30 uur Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

11-03  Spelletjesmiddag 

22-03  Open Ochtend 

   

 

Parkeeroverlast 

In de vorige Page heb ik u op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen rondom de parkeeroverlast 

op Lagewoud en de Balgzand. Ik heb daarop een aantal reacties gekregen. Onder andere over het 

feit dat de meeste parkeerplaatsen zo lang bezet blijven door ouders van de Vuursteen.  
De directeur van de Vuursteen zal in hun aankomende nieuwsbrief ouders vragen om voor 8.15 uur 

het plein en parkeerplaats te verlaten. Ik wil u vragen om pas vanaf 8.15 uur naar school te komen, 

zodat er minder auto's tegelijkertijd rondom de scholen zijn en er minder parkeeroverlast zal zijn.  

Dit komt, uiteindelijk, de veiligheid van alle kinderen ten goede! 

 

Herinnering TSO  

Uit de administratie van de TSO is gebleken dat nog niet iedereen de bijdrage voor de 

tussenschoolse opvang heeft voldaan. De jaarlijkse bijdrage per kind voor 4x per week overblijven 

is €190,-. Als uw kind twee keer per week overblijft is de bijdrage € 95,-. Ook is het mogelijk om een 

strippenkaart te kopen. Voor meer informatie kunt u terecht bij Heidi Vleeming, tso.kp@skovv.nl.  

U kunt de TSO-bijdrage voor uw kind(eren) overmaken naar rekeningnummer NL 53 RABO 0347 

6093 68 t.n.v. SKOVV TSO KP o.v.v. de naam en stamgroep van uw kind. 

 

Vanuit de MR 

Beste ouders/verzorgers, 

Donderdag 20 januari was er een MR-vergadering. We vertellen graag welke onderwerpen we 

hebben besproken. 

Begroting 

De begroting voor komend schooljaar is goedgekeurd door de MR. We adviseren om te kijken of er 

een splitsing mogelijk is tussen de Koning Davidschool en de Kleine Prins. Op papier zijn we 
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namelijk nog 1 school. Door de begroting te splitsen is het inzichtelijker welke bedragen de beide 

scholen uitgeven. 

Thuisonderwijs Maneschijn en Melkweg  

We hebben het een tijd over de groepen 7/8 gehad. Vanaf de kerstvakantie werken de kinderen in 

deze groepen 1 dag in de week thuis, omdat er nog geen nieuwe leerkracht is gevonden. In de 

eerste week waren er wat opstartproblemen. De leerkrachten hebben dit samen met de kinderen 

besproken en de tweede week ging het al een heel stuk beter. We zijn ons ervan doordrongen dat 

het geen ideale oplossing is. We hopen dat er zo spoedig mogelijk een oplossing komt in de vorm 

van een extra leerkracht.  

Corona en quarantaine 

Ook hebben we het gehad over Corona en de quarantaines die dit met zich meebrengt. Een klas in 

quarantaine is lastig. Voor ouders, voor kinderen en voor de stamgroepleider. We zien dat er helaas 

steeds meer kinderen in quarantaine zitten. Hopelijk mag iedereen snel weer naar school. 

Wat wilt u dat wij bespreken?  

De MR wil graag onder de aandacht brengen dat ook u punten kunt aandragen die besproken 

kunnen worden tijdens een vergadering. In de MR bespreken we allerlei punten over het beleid van 

de Kleine Prins. Mocht u een punt hebben, dan kunt u contact opnemen met een van de ouders (zie 

https://www.kleineprins-skovv.nl/ouders/medezeggenschapsraad/) of via het e-mailadres 

mr.kp@skovv.nl 

Mede namens de MR, 
Anouk Huiskamp Voorzitter MR 

 

Nieuwe kasten 

Vorige week hebben alle stamgroepen op de bovenverdieping hun nieuwe kasten ontvangen. Alle 

lokalen zijn nu voorzien van nieuw, fris meubilair. De oude kasten worden binnenkort (waarschijnlijk 

maandag aanstaande al) afgevoerd. Er zijn nog een paar kasten die bruikbaar zijn. Mocht u 

interesse hebben, kunt u dat kenbaar maken bij juf Renate.  

 

Carnaval  

Op donderdag 24 februari vieren we op school carnaval. Om hier naartoe te leven begint het feestje 

maandag al een beetje. Iedere dag met een andere opdracht. Op maandag is het andersomdag, 

dinsdag pyjamadag en woensdag gekke haren dag. Hoe jullie hier invulling aan geven mogen jullie 

zelf weten. Op donderdag mogen de kinderen dan echt uitpakken en verkleed naar school komen. 

We willen deze dag starten met een ontbijt, dat de kinderen zelf mee naar school nemen. Om 10.30 

uur willen we een vossenjacht organiseren. De kinderen van groep 7 en 8 zijn de vossen. We zijn in 

iedere groep opzoek naar ouders die het leuk vinden om met een groepje kinderen door de wijk te 

lopen om de vossen te zoeken. Dit zal duren tot maximaal 12.00 uur. Als u het leuk vindt om te 

komen helpen, mag u zich opgeven bij de groepsleerkracht van uw kind. Er is deze dag geen 

continurooster en de kinderen moeten zelf zorgen voor hun pauzehap. Voorgaande jaren vierden 
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wij ook de verjaardagen van de juffen en meester op carnaval. We hebben er nu voor gekozen om 

dit los te koppelen van elkaar. Iedere leerkracht viert zijn of haar verjaardag op een zelfgekozen 

dag. We hopen op een gezellige feestweek. 

 

 

Wilgentenen gezocht – herhaalde oproep 

Om het plein verder te vergroenen zijn we op zoek naar wilgentenen om een hut mee te maken. 

Weet u iemand die ons aan wilgentenen kan helpen? We horen het graag!  

Mieke (moeder van Joris, Frank en Esther) en juf Renate 
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