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De Page 
23- 06 - 2021 

 
Agenda 
 

23-06  Driehoeksgesprekken 
24-06 19.30 uur OR 
29-06  Driehoeksgesprekken 
 19.30 uur MR 
05-07 19.30 uur OP 
09-07  Musical Supersterren voor 

ouders van groep 8  
12-07  Afscheidsdag groep 8 
13-07 08.30 uur Ochtend nieuwe stamgroepen 
15-07  Picknickochtend 
16-07 08.30 uur – 12.00 uur  Laatste schooldag 

 

De biebbus 

Vanaf morgen hebben we weer hulp voor de biebbus! De moeder van Merle en de oma van Djenah 

zullen de kinderen die naar de biebbus willen bij toerbeurt helpen. 

 

 

Volgend jaar 

In de vorige Page heeft u al kunnen lezen dat we volgend jaar met acht stamgroepen zullen starten. 

Inmiddels kunnen we u laten weten dat we ook een parttime collega hebben gevonden en de 

bezetting voor de stamgroepen rond hebben.  

Dwergplaneet Stamgroep 1-2 Juf Marisa Juf Leonie 

Ruimteraketjes Stamgroep 1-2 Juf Krista Juf Adriana 

Supersterren Stamgroep 3-4 Juf Monique Juf Marloes 

Zonnekoning Stamgroep 3-4 Juf Anika  

Prinsenplaneet Stamgroep 5-6 Juf Inez  

Sterrenregen Stamgroep 5-6 Juf Wendy  

Melkweg Stamgroep 7-8 Juf Ivette  

Maneschijn Stamgroep 7-8 Meester Sonny Juf Anouk 

 

In het schema kunt u zien dat juf Anouk en meester Sonny stamgroepleiders van de Maneschijn 

worden. Hieronder stelt hij zichzelf aan u voor.   
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Hoi allemaal! 
 
Mijn naam is Sonny, ik ben 24 jaar oud en ik ben sinds kort afgestudeerd als 
leerkracht in het basisonderwijs. Ik vind het belangrijk dat de kinderen met veel 
plezier naar school gaan. Om de motivatie en de betrokkenheid van de 
kinderen te stimuleren, pas ik regelmatig bewegend leren toe in mijn 
onderwijs. Kinderen komen op deze manier actief tot leren, waardoor de 
motivatie en de betrokkenheid zal vergroten. In mijn vrije tijd vind ik het leuk 
om te voetballen en zoek ik graag het terras op. Ik kijk er naar uit om te starten 
op de Kleine Prins. Nu eerst nog even genieten van de zomervakantie, waarbij 
ik zal afreizen naar het zonnige Frankrijk.  
 

Tot volgend schooljaar. 
 

De meeste stamgroepen gaan verhuizen, zodat volgend jaar de stamgroepen 3-4, maar ook de 

stamgroepen 5-6 en 7-8 tegenover elkaar zitten. Wij denken dat dit – als we het groepsdoorbroken 

werk weer op mogen pakken – het prettigst voor ons werkt. 

Op het moment van schrijven van deze Page zijn we in gesprek met een aantal sollicitanten die 

interesse hebben in de vacature onderwijsassistente voor de kleuterbouw. De uitkomst hiervan 

leest u in de volgende Page.  

 

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.  

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.  

 

Fietsenstalling 

Vanaf maandag 5 juli zal firma Rosenboom ook in de 

fietsenstalling aan het werk gaan. Een deel van de 

fietsenstalling wordt dan om veiligheidsredenen afgezet. 

Omdat de kinderen van de Vuursteen eerder beginnen dat 

de kinderen van de Kleine Prins hebben we met elkaar 

afgesproken dat de kinderen van de Vuursteen hun fietsen 

in de fietsenstalling plaatsen. De kinderen van de Kleine 

Prins kunnen hun fiets in de aangegeven ruimte achter de 

nestschommel bij de berkenhaag zetten.  
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Versoepelingen 

Tijdens de laatste persconferentie werd duidelijk dat er vanaf aankomend weekend veel 

versoepelingen zullen zijn. Dat is iets waar iedereen reikhalzend naar uitgekeken heeft. Wij ook! Op 

het moment van schrijven is het protocol voor het Primair Onderwijs echter nog niet beschikbaar. 

We zullen dus weer even af moeten wachten. 

 

Verbouwing 

De kinderen hebben het al gezien. De balie in de gang beneden is verdwenen en het kozijn is naar 

voren gehaald. Deze ruimte wordt onze teamkamer. We zijn nog niet klaar, maar we zijn nu al blij 

met het resultaat.  

 

 

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! 

U vindt de link naar Festival hieronder: 
https://www.malmberg.nl/basisonderwijs/ondersteuning-inspiratie/inspiratie-actualiteit/start-

schooljaar-checklist/zomerboek-festival.htm? 
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Vakantierooster schooljaar 2021-2022 

In de vorige Page heeft het vakantierooster voor volgend schooljaar gestaan. Na de studiedag van 

afgelopen dinsdag kunnen we ook de anderen vrije dagen voor de kinderen met u delen.  

 

 

 

Peuterspeelzaal 

We gaan de samenwerking met Partou intensiveren: met 

ingang van het nieuwe schooljaar start Partou een 

peuteropvang in het lokaal 'Zonnestralen'.   

De pedagogisch medewerksters van de peutergroep zullen 

waar kan aansluiten bij onze thema's. Met deze 

samenwerking onder één dak kunnen we gebruik maken van 

elkaars kennis en hopen we de overgang van peuter naar 

kleuter soepel te laten verlopen.  

 

Meer informatie?  
Bel de klantenservice van Partou op 088 235 75 00 of mail 

naar balgzand@partou.nl.  

 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 07 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 04 maart 2022 

Goede vrijdag 
Tweede Paasdag 
Meivakantie 
Hemelvaart 
Extra week vakantie 
Zomervakantie 
 

15 april 2022 
18 april 2022 
25 april t/m 06 mei 2022 
26 en 27 mei 
06 juni t/m 10 juni 2022 
08 juli t/m 19 augustus 2022 

Extra dagen  

Studiedag 
Studiedag SKOVV 
Studiedag 
Studiedag 
Studiedag 

25 oktober 2021 
24 november 2021 
25 februari 2022 
14 april 2022 
13 juni 2022 
 

Kinderen vrij 
Kinderen vrij 
 

28 januari 2022 
31 januari 2022 
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