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13 - 01 - 2021 
 
Agenda 
 
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 

 

Thuisonderwijs na de kerstvakantie 

Wie had begin december gedacht dat de kinderen weer onderwijs op afstand zouden krijgen? Het is 

jammer dat we 2020 niet met een kerstviering af hebben kunnen sluiten, maar het heeft ons ook de 

tijd gegeven om ervoor te zorgen dat alles op maandag 4 januari voor de kinderen klaarlag. 

Helaas hebben we gisteren gehoord dat de scholen nog niet open mogen. Ook is niet duidelijk 

wanneer we onze deuren wel mogen openen voor de kinderen van de Kleine Prins. Omdat Ernst 

Kuipers in ‘M op 1’ vertelde dat hij de kans klein acht dat de scholen op maandag 25 januari hun 

deuren kunnen openen, heeft het team van de KP ervoor gekozen om een lespakket voor drie 

weken voor de kinderen uit de Prinsenplaneet, de Zonnekoning, de Melkweg, de Sterrenregen en 

de Supersterren mee te geven. De kinderen van de Dwergplaneet en de Ruimteraketjes krijgen een 

lespakket voor twee weken mee.  
Het maken van deze lespakketten kost veel tijd en vraagt een strakke planning van de 

stamgroepleiders, omdat er veel gekopieerd moet worden. Het is daarom helaas niet mogelijk om 

deze week al ophaaldagen in te plannen.  

Op maandag 18 januari kan uw kind zijn het nieuwe lespakket op komen halen. We werken hiervoor 

net als twee weken geleden met een tijdslot op achternaam van het kind.  

A tot en met I  
J tot en met Q 
R tot en met Z 

 tussen 08.45 uur en 09.15 uur 
tussen 09.30 uur en 10.00 uur 
tussen 10.15 uur en 10.45 uur 

  

De kinderen van de Melkweg, de Sterrenregen en de Supersterren kunnen hun pakketjes zelf 

ophalen. Ouders van kinderen uit de Dwergplaneet, de Ruimteraketjes, de Prinsenplaneet en de 

Zonnekoning mogen mee naar binnen. Alle kinderen (en ouders) kunnen aan de kant van het 

schoolplein naar binnen. Volgt u de aangegeven looproute om dit ophaalmoment zo veilig mogelijk 

te laten verlopen. Wij vragen u anderhalve meter afstand te houden van elkaar en van de 

stamgroepleidsters. 
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Wilt u zelf zorgdragen voor een stevige tas waar alles in kan?  

Wij willen jullie als ouders complimenteren dat jullie er weer ‘aan gaan staan’ en ons helpen het 

onderwijs aan onze kinderen zoveel mogelijk doorgang te laten vinden. Wij proberen zoveel 

mogelijk vragen van kinderen en ouders (via de chat van Social Schools) te beantwoorden.  

De filmpjes die ‘s morgens online worden gezet, zijn instructiefilmpjes voor de kinderen. Hierin geeft 

de juf geeft uitleg, maar geeft ze ook nieuwe informatie en opdrachten. Het is raadzaam deze 

filmpjes te bekijken. 

We vinden het fijn dat veel ouders andere opvang proberen te regelen. Op sommige dagen is de 

groep voor de noodopvang echter erg groot. We hebben begrip voor de aanvragen voor 

noodopvang en we doen ons uiterste best om de opvang te combineren met het geven van 

onderwijs. Maar als een stamgroepleider kinderen op moet vangen, is zij niet beschikbaar voor 

vragen. We begrijpen dat het niet ideaal is, maar het is niet haalbaar gebleken om kinderen op te 

vangen en onderwijs op afstand tegelijkertijd te verzorgen. 

In het schema hieronder kunt u zien wanneer een stamgroepleider kinderen opvangt. 

Maandag Juf Marisa, juf Inez, juf Janneke, juf Krista 
Dinsdag Juf Monique H, juf Ivette, juf Fleur, juf Krista, juf Anika 
Woensdag Meester Peter, juf Anika, juf Adriana 
Donderdag Meester Peter, juf Anouk, juf Adriana, juf Inez, juf Leonie 

Vrijdag Meester Peter, juf Leonie, juf Inez, juf Ivette 

 

Als uw kind naar school komt voor de opvang, wilt u het lespakket dan meegeven? 

 

Verlof juf Marloes van Aggelen 

Juf Marloes is zwanger. Haar verlof zal in maart starten. Gezien de Coronamaatregelen zal zij 

echter eerder ondersteuning krijgen, zodat zij niet fysiek voor de groep hoeft te staan. Juf Marijke 

van ‘t Hooft en meester Peter zullen de ondersteuning en het verlof van juf Marloes verzorgen.  
Ouders van kinderen uit de Prinsenplaneet zijn hierover reeds ingelicht.  

 

Vorderingen Groen Plein 

Fase 1 is bijna klaar. Er zijn vorige week 250 bloembolletjes de grond ingegaan als voorlopig laatste 

onderdeel van de aanleg van het groene schoolplein van De Vuursteen en De Kleine Prins. In het 

voorjaar komen er nog meer vaste planten bij en wordt er een bloemen- en grasmengsel gezaaid 

tussen de bomen. We zijn blij met het resultaat!  

Kwetsbaar 

Planten en bomen gaan de komende periode wortelen en zijn nu nog heel kwetsbaar. We spreken 

daarom af met alle betrokkenen rondom de school dat we alleen gebruik maken van de paadjes, het 

podium en de uitkijktoren en dat we de plantvakken met rust laten.  

Zo krijgen én behouden we een mooi groen schoolplein! 
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Met vriendelijke groet,  

Namens de teams van de Kleine Prins en De Vuursteen  
Renate Vlaanderen, Inez van Velsen, Dolf Mansens, Heidi Craanen en Ellen Adamse 
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