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De Page 
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Agenda 
 

20-04, 21-04, 22-04  Eindtoets groep 8 

23-04  Aangepaste Koningspelen 

26-04 Hele dag Studiedag – kinderen vrij  

27-04 Hele dag  Koningsdag – vrij  

03-05  Eerste dag meivakantie 

17-05  Eerste schooldag na de 
meivakantie 

 

Vervangingsproblematiek 

We hebben het lang 'buiten de deur’ kunnen houden, maar inmiddels hebben we op de Kleine Prins 

ook te maken gehad met het tekort aan leerkrachten en invallers. In de afgelopen twee weken is het 

drie keer gebeurd dat er geen invaller beschikbaar was. Eén keer hebben we het op kunnen lossen 

door de kinderen in samenwerking met de Ippon een themadag aan te bieden, één keer hebben we 

voor een halve dag vervanging kunnen verzorgen door meester Peter anders in te zetten en juf 

Adriana heeft een keer een dag extra gewerkt. Desondanks hebben we niet kunnen voorkomen dat 

we stamgroepen naar huis moesten sturen en er geen onderwijs aangeboden kon worden. Dat 

vinden we heel vervelend en we zullen dit alleen maar doen als we echt geen andere oplossing 

kunnen vinden.  

Deze situatie baart ons zorgen. Onze stichting, SKOVV, denkt hierin mee en is op zoek naar 

leerkrachten om onze invalpool aan te vullen. Daarom onze vraag aan u: kent u iemand met 

onderwijsbevoegdheid die weleens in zou willen vallen? Of kent u iemand die in zijn of haar 

eindfase van de PABO zit en binnenkort op zoek gaat naar een baan? Wij zouden graag de 

gegevens van deze personen willen ontvangen. Wellicht dat we elkaar van dienst kunnen zijn.  

 

Bijdrage ouderraad 

Uit de administratie van de ouderraad is gebleken dat nog niet iedereen de ouderbijdrage heeft 

voldaan. Namens de ouderraad vraag ik u dit alsnog te doen.  

Met uw bijdrage worden onder andere de kosten die gemaakt worden bij feesten en vieringen deels 

betaald. U kunt hierbij denken aan het cadeautje in december, de chocolade-eitjes tijdens de 

paasmiddag. Zonder deze bijdrage zijn dit soort extra dingen die het onderwijs voor kinderen leuker 

maakt niet meer of in mindere mate mogelijk. 

Als u onverhoopt de factuur niet meer in uw bezit heeft, kunt u deze opvragen bij Diederik 

Timmermans. Hij is de penningmeester van de ouderraad en te bereiken via de mail: 

or.kp@skovv.nl.  
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Ede Doet 

De Ede Doet bonnen kunnen nog een paar dagen geactiveerd worden. Heeft u dat nog niet 

gedaan? En wilt u ons helpen verstop- en chillplekken voor de kinderen te realiseren? Activeer uw 

bon voor zaterdag 24 april. U kunt ons initiatief vinden en de bonnen digitaal activeren op 

https://www.ededoet.nl/activityDetails.php?id=2299.  

Namens de kinderen: dank u wel!  
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