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Agenda 
 

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 

19-07  Zomervakantie 
*In de slotweek hanteren we een continurooster. De kinderen lunchen op maandag, dinsdag en donderdag op school en 

gaan die dagen tot 14.00 uur naar school. 

 

Groepsindeling 

Vandaag heeft uw kind gehoord naar welke stamgroep hij of zij volgend jaar gaat. We realiseren 

ons dat we het niet iedereen naar de zin kunnen maken en er mogelijk kinderen teleurgesteld zullen 

zijn, maar we hebben weloverwogen keuzes gemaakt als er een nieuwe verdeling voor de 

stamgroep van volgend jaar gemaakt moest worden. 

Zo hebben we gekeken naar broers/zussen, contacten die een kind in de stamgroep heeft, maar 

vooral ook naar wat een kind nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. 

Iemand met wie een kind graag speelt is heel vaak niet de beste combinatie als het gaat om het 

schoolwerk wat we op school moeten maken. Daarnaast hebben we gekeken naar de stamgroep 

als geheel: wat past het best en hoe kunnen we deze groep zo goed mogelijk begeleiden? 

In de loop van de dag kunt u een e-mail verwachten met daarin de groepsindeling van volgend 

schooljaar.  

 

Versoepelingen 

Vanaf afgelopen zaterdag is Nederland grotendeels van het slot. Eerder dit schooljaar hebben we 

de keuze gemaakt om van vakantie tot vakantie te werken met gemaakte afspraken (mits er 

strengere maatregels kwamen). Voor de laatste weken van het schooljaar betekent dit dat wij ons 

nog vasthouden aan de eerder gestelde afspraken. Wij zullen voor deze korte tijd geen 

aanpassingen meer doorvoeren. Dat betekent dat we jullie als ouders willen vragen de kinderen ’s 

morgens buiten af te zetten en ’s middags buiten weer op willen vangen.  

Dit geeft ons ook de tijd om uit te zoeken hoe we volgend jaar de dingen willen organiseren. Denk 

bijvoorbeeld aan de vieringen. Op dit moment is het advies ouders nog niet in school te laten 

komen, maar hoe is dat na de zomervakantie? Bovendien geldt binnen de anderhalve meter-regel 
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nog steeds, wat betekent dat niet alle ouders naar een vieringen kunnen komen kijken. Genoeg om 

over na te denken dus.  

 

Nog een keer voorstellen 

In de laatste twee Pages hebben Wendy en Sonny zich al voorgesteld. In deze Page kan ik u 

melden dat we ook een onderwijsassistente voor de onderbouw hebben gevonden. Hetty 

Roozendaal komt ons team volgend jaar versterken. 

 

Hallo allemaal, 

 

Mijn naam is Hetty Roozendaal en komend schooljaar zul je mij tegenkomen 

op de Kleine Prins. Ik ga hier namelijk voor vijf ochtenden in de week werken 

als onderwijsassistente bij groep 1-2. 
 

Na jaren als HR-adviseur gewerkt te hebben ga ik mijn lang gekoesterde 

wens in vervulling laten gaan: werken in het onderwijs. Na mijn studie 

Orthopedagogiek waren er geen banen beschikbaar, waardoor ik mij gericht 

heb op een ander vakgebied. Ik heb hier altijd met veel plezier in gewerkt, 

maar de wens om in het onderwijs een steentje bij te dragen, bleef. 

 
Even kort over mij: ik woon samen met mijn man in het buitengebied van Ede. Onze kinderen, Lieke 
en Sjoerd, zijn al het huis uit, maar komen gelukkig nog regelmatig thuis. We wonen in een 
verbouwde boerderij en hebben een paard, twee pony’s, een koppel schapen en drie katten.  Naast 
de beestenboel is er ook nog een moestuin en een voedselbosje, dat vooral in de zomer veel tijd 
vergt. Daarnaast zit ik graag op de racefiets en mountainbike. Zo vertrekken mijn man en ik 
komende zomer op de fiets richting het zuiden. Daarna is het dan zover en mag ik starten op de 
Kleine Prins. Ik kijk er reikhalzend naar uit!  
Tot volgend schooljaar! 
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