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Agenda 
 

21-12  Kerstviering ‘s avonds in de kerk 

22-12 08.30 uur Kerstactiviteiten op school 

23-12  Kinderen zijn om 12.00 uur uit 

24-12 t/m 08-01-2023  Kerstvakantie 

09-01-2023 08.30 uur Eerste schooldag na de kerstvakantie 

 

 

Schoolfoto's 

 

De schoolfoto's zijn binnen. De kinderen krijgen deze week een inlogkaart mee naar huis. Als u 

gebruik wilt maken van de aanbieding van foto Koch moet u voor 17 december de foto's bestellen.  

 

 
 

 

Spreekuur 

Het spreekuur van donderdag 15 december wordt verplaatst naar donderdag 22 december. Om half 

negen staat de koffie klaar. Gerian Verhoeven dan naar de Kleine Prins. Het spreekuur start om 9.00 

uur.  
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Parkeren rondom school 

De laatste tijd gebeurt het steeds vaker dat er auto's in het gras aan de Balgzand (naast de 

voetbalkooi) worden geparkeerd. Dit zorgt voor onveilige situaties. Zeker nu het weer wat grimmiger 

wordt en het zicht soms beperkt is. Daarom willen wij u opnieuw vragen om gebruik te maken van 

de (openbare) parkeerplaatsen en niet langs de weg of in het gras te parkeren. Ook niet als u uw 

kind alleen maar afzet. Immers, als er een schaap over de dam is, volgen er meer. Als één ouder zijn 

of haar auto in het gras parkeert, volgen er altijd meer.  

 

Aanvangstijd 's middags als kinderen niet overblijven 

 

Op de Kleine Prins kunt u gebruik maken van TSO, de overblijf. Dit is een betaalde opvang en 

zeker niet verplicht. Als uw kind niet over hoeft te blijven verwachten wij hem of haar 's middags om 

13.00 uur weer op school. Uw kind mag iets eerder naar school komen, maar mag vanaf 12.45 uur 

pas weer het schoolplein op. Dit in verband met het toezicht tijdens de overblijftijd.   

 

 

Nieuwe collega in de Ruimteraketjes 

 

Wij zijn blij dat wij u kunnen vertellen dat wij met ingang van 1 februari 2023 een nieuwe collega 

hebben. Juf Miriam zal op donderdag en vrijdag bij de Ruimteraketjes gaan werken.  
Hieronder stelt ze zichzelf even voor. 

 

Mijn naam is Miriam Martens.  Ik werk al 21 jaar in Ede 

en ik woon hier inmiddels al bijna 10 jaar. Ik ben 

getrouwd en heb twee kinderen; een zoon van 9 en een 

dochter van 14 jaar. Naast mijn werk vind ik het leuk om 

te lezen, wandelen en te fietsen. Met mijn man dans ik 

graag salsa. De meeste vrije tijd besteed ik echter aan 

mijn grootste passie en dat is muziek maken. Dit doe ik al 

sinds ik 9 jaar ben. Momenteel speel ik dwarsfluit in twee 

orkesten.                                                                               

Ik kijk ernaar uit om jullie te ontmoeten en heb er veel zin 

in om te beginnen op de Kleine Prins. Hebben jullie 

vragen, willen jullie iets weten of gewoon even gedag 

zeggen? Per 1 februari ben ik in groep 1/2 bij De 

Ruimteraketjes op de donderdag en vrijdag. 
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