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02- 12 - 2020 
 
Agenda 
 
04-12 08.30 - 14.00 uur  Sinterklaas 
17-02  Kerstviering 
18-12 Tot 12.00 uur School 
   
04-01-2021  Start na de kerstvakantie 

14-01 19.30 uur Ouderplatform 
20-01 19.30 uur Medezeggenschapsraad 
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 

 

Mondkapjesplicht 

Op de Kleine Prins vragen we het u al een tijdje en gelukkig geven velen gehoor aan ons verzoek, 

maar vanaf dinsdag 1 december is het verplicht: indien u niet bij de vaste schil van medewerkers 

van de school hoort, dient u bij het betreden van ons schoolgebouw een mondkapje te dragen. Wilt 

u zelf zorgdragen voor een mondkapje als u de school in moet? Dank u wel! 

 

Sinterklaas  

 

Vrijdag zal Sinterklaas – ondanks alles – een bezoek aan onze school brengen. We 

hebben die dag anders dan andere jaren geen intocht en er is een aangepast 

programma. De kinderen eten die dag tussen de middag allemaal op school.  
 

De kinderen zijn om 14.00 uur uit.   

 

Vorderingen Groen Plein 

Fase 1 is bijna klaar. Deze week zullen de eerste struiken en bomen worden geleverd en geplant. 

Dit zou voor overlast kunnen zorgen op de parkeerplaats. Kleinere planten worden in het voorjaar 

geplant.  
Wij zijn heel benieuwd hoe alles eruit zal zien als er beplanting in staat! 
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Kerstviering 

De voorbereidingen voor kerst zijn alweer begonnen.  

Het thema van dit jaar is ‘Verlichten’. Kerstmis is een lichtfeest. We kunnen er 

niet omheen. Kaarsjes, sterretjes, verlichte kerstbomen.  Voor veel mensen is 

Kerstmis ook gezelligheid, en samen binnen zijn als het buiten koud en donker is. 

Kerstmis is ook het feest van de geboorte van Jezus. De bijzondere ster die 

verlicht waar kindje Jezus in de kribbe ligt. De kinderen ontdekken naast het 

Bijbelse verhaal ook hoe ze elkaar op een positieve manier in het licht kunnen 

zetten. Door elkaars kwaliteiten en mooie kanten te benoemen, elkaar te 

waarderen en te voorkomen dat iemand vergeten wordt.  

Dit jaar wordt de adventsviering in de eigen klas gehouden. Elke groep heeft een eigen 

adventskrans. We zijn op maandag 30 november begonnen met de eerste kaars aansteken. Elke 

maandag komt er een nieuwe kaars bij.  

Op dinsdag 8 december is er een kerstatelier voor groep 1 t/m 4 en voor groep 5 t/m 8. Kinderen 

kiezen een knutsel uit, die ze op die middag gaan maken.  Het is een groep doorbrekende activiteit. 

Waar nodig kunnen de kinderen elkaar helpen.  

Op donderdag 17 december zullen de Supersterren voor alle stamgroepen apart een voorstelling 

opvoeren in het Sterrentheater. De voorstelling is naar aanleiding van het prentenboek “Op tijd voor 

het lichtfeest”. Het gaat over een kaarsenmaker die mooie bijzondere kaarsen maakt voor iedereen 

in het dorp. Gaat het dit jaar ook weer lukken om op tijd klaar te zijn? De voorstelling zal alleen voor 

de kinderen opgevoerd worden.  

Vrijdag 18 december wordt er in de eigen groep een leuke kerstfilm gekeken. De kinderen zijn om 

12.00 uur uit. 

 

Bericht van Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

Op zondag 13 december is er een gezinsviering. Op Kerstavond wordt er (vanaf 17:00 uur) een 

speciale activiteit voor gezinnen in de Antonius van Paduakerk georganiseerd. Nadere informatie 

hierover volgt nog.  
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