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Agenda 
 

13-04  Paasviering 

14-04 Hele dag Studiedag – kinderen vrij 

15-04  Goede vrijdag - vrij 

18-04  Tweede Paasdag - vrij 

20-04  Afname eindtoets groep 8 

21-04  Afname eindtoets groep 8 

21-04 19.30 uur OR vergadering 

22-04 Hele dag  Koningsspelen 

25-04  Start meivakantie 

09-05 08.30 uur Eerste dag school na de meivakantie 

13-05  Spelletjesmiddag 

26-05 en 27-05  Hemelvaart - vrij 

 

 

Inloopmoment voor ouders 

Vorige week woensdag stroomden de gangen weer ouderwets vol. Wat waren er veel ouders, 

grootouders en zelfs kleine zusjes, broertjes en nichtjes aanwezig om een les in de stamgroepen 

mee te doen. Wij vonden het fijn dat het weer mogelijk was en dat de opkomst zo groot was!   

 

Aanmelden broertjes/zusjes 

De laatste weken hebben wij een aantal inschrijfformulier ontvangen van broertjes en/of zusjes van 

kinderen die nu al op Kleine Prins zitten. Het is fijn dat wij op tijd de inschrijfformulieren binnen 

hebben, zodat wij op de lange termijn inzicht hebben op de schoolgrootte.  

Is uw kind (bijna) twee en moet u uw kind nog inschrijven? U kunt een inschrijfformulier ophalen of 

via de mail opvragen bij juf Renate. 

 

Vieringen 

U heeft in de vorige Page kunnen lezen dat wij na de meivakantie weer ouders zullen ontvangen 

tijdens de viering op vrijdag. Omdat de Kleine Prins gegroeid is en wij tegenwoordig acht groepen 

hebben is de duur van de viering – zeker voor de jongsten – te lang als alle stamgroepen iets 

zouden laten zien. Ook is het niet meer mogelijk om alle ouders altijd uit te nodigen. Daarom 

hebben wij met elkaar afgesproken dat er telkens één groep 1-2 iets laat zien, één groep 3-4, één 

groep 5-6 en één groep 7-8. Soms zullen er twee stamgroepen iets samen laten zien.  
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Omdat wij ons voor kunnen stellen dat u graag wilt weten of de stamgroep van uw kind(eren) iets 

voor zal dragen, hebben wij met elkaar afgesproken dat de stamgroepleider van uw kind(eren) 

middels een berichtje op Social Schools laat weten of de stamgroep iets zal laten zien. De ouders 

van de kinderen die op het podium komen, zullen worden uitgenodigd.  

Gezien de grootte van de groepen willen wij aan de ouders die komen kijken vragen op de 

achterste rijen met stoelen te gaan zitten. Tegenwoordig hebben wij namelijk ook stoelen nodig voor 

onze bovenbouwkinderen. Om 14.00 uur sluiten wij de deuren, zodat de aandacht van de kinderen 

uitgaat naar degenen die op het podium staan.  

 

Bezetting kleuterbouw 

Door een langdurige herstelperiode van een van de stamgroepleiders uit de kleuterbouw zijn wij 

genoodzaakt om de bezetting in de kleuterbouw aan te passen, zodat wij niet afhankelijk zijn van 

invallers uit de invalpool. Wij hebben helaas al vaker ervaren dat er geen invallers beschikbaar zijn. 

Juf Krista en meester Peter gaan na de meivakantie de kinderen uit de Dwergplaneet lesgeven. Juf 

Adriana gaat vier dagen werken en zal de kinderen in de Ruimteraketjes lesgeven. Voor de vrijdag 

zoeken wij nog een invaller. Weet u iemand die ons op de vrijdag kan ondersteunen? Wij horen het 

graag! 

 

MR 

Donderdag 24 maart jongstleden is er een MR vergadering geweest. De volgende punten zijn 

besproken: 

1. De veiligheidsmeting, die ingevuld is door de Prinsenplaneet, Sterrenregen, Melkweg en 

Maneschijn, is besproken. De MR is blij met de resultaten die hier uit komen. 
Deze veiligheidsmeting staat ook in de Page van 30 maart als u deze wilt inzien. 

2. Sinds 21 maart gaan de groepen 7 en 8 weer 5 dagen in de week naar school. Juf Miriam 

staat op maandag en dinsdag in de Maneschijn, juf Anouk op woensdag, donderdag en 

vrijdag. Juf Ivette staat 5 dagen in de Melkweg.  
De MR is blij dat er een oplossing is gekomen. 

3. De vrijwillige ouderbijdrage is besproken. Op dit moment is een groot gedeelte niet binnen. 

Dit heeft invloed op het budget van de diverse activiteiten (denk aan Palmpasen, schoolreis). 

Hierdoor moeten activiteiten op een andere manier ingevuld worden en is er minder geld om 

wat extra’s te doen voor de kinderen. 

Op maandag 30 mei zal de volgende vergadering plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet, 

Namens de MR: 
Anouk Huiskamp (voorzitter) 
mr.kp@skovv.nl 
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Oproep nieuw MR-lid! 

 

 

Sinds begin van dit schooljaar heeft de Kleine Prins een eigen MR. Voorheen was er een 

gezamenlijke MR met de Koning Davidschool met daarin een afvaardiging van de Kleine Prins. 

Input van ouders van de Kleine Prins naar deze gezamenlijke MR werd geregeld via het 

Ouderplatform. Omdat de Kleine Prins werkt aan verzelfstandiging van de school is besloten om 

ook met een eigen MR te starten. Voor een soepele overgang zijn de ouders uit het Ouderplatform 

gevraagd om deel te nemen in de MR en te helpen bij de opstart.  

Aan het eind van dit schooljaar zullen twee ouders, Eva van der Kolk en Marlies Schippers, stoppen 

als lid van de MR. We hebben ervoor gekozen om geen verkiezingen voor de hele MR uit te 

schrijven, omdat we dan mogelijk met 3 nieuwe ouders zouden moeten starten waardoor er veel 

kennis verloren gaat. Ook hebben we hierdoor een meer natuurlijk verloop binnen de MR zodat er 

altijd een mix van nieuwe en ervaren ouders is. 

Voor aanvulling van de MR zijn we dus op zoek naar een enthousiaste ouder die plaats wil nemen 

in de oudergeleding vanaf september 2022. We willen iedere ouder de gelegenheid geven zich 

kandidaat te stellen. Lijkt het u wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te 

volgen, geef u dan nu op! Dit kan tot en met maandag 9 mei 2022. 

Mocht u vragen hebben over de MR dan kunt u een van onze leden aanspreken of mailen naar het 

onderstaande mailadres. De huidige MR-geleding bestaat uit: 3 leerkrachten: Anouk Huiskamp 

(voorzitter MR), Inez van Velzen, Adriana de Rijk en 4 ouders: Marlies Schippers, Eva van der Kolk, 

Mieke Timmerman, Yvonne van Heck (oudergeleding). Aan het eind van dit schooljaar gaan we 

terug naar 3 ouders. 

U kunt zich kandidaat stellen door uw naam te mailen naar: mr.kp@skovv.nl. Indien er meer 

geïnteresseerden zijn, dan worden er verkiezingen uitgeschreven. 

Wat doet de MR? 

Iedere school heeft verplicht een MR. Dat is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen 

(WMS). De MR is een orgaan gericht op medezeggenschap, op inspraak. De MR bestaat uit een 

afvaardiging van het onderwijzend personeel en ouders. De MR overlegt met de directie van de 

school over belangrijke schoolzaken, zoals bijvoorbeeld verbeteringen in het onderwijs, besteding 

van middelen, verandering van groepsindeling, schooltijden, de veiligheid op school en 

ouderparticipatie. De wet schrijft voor op welke gebieden de directie en bestuur van de school de 

MR om advies en instemming moeten vragen. In het geval van advies mag de MR alleen haar 

mening geven. Instemming betekent dat de MR en de directie het met elkaar eens moeten zijn. De 

directie heeft instemming van de MR nodig op een aantal zaken zoals het schoolplan, formatieplan, 
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schoolbudget en regels op het gebied van veiligheid en gezondheid. Voor sommige zaken heeft de 

oudergeleding instemmingsrecht en de leerkrachtgeleiding adviesrecht of andersom. 

 

Ede Doet – een reminder 

Het initiatief dat wij – samen met de Vuursteen – hebben aangemaakt voor deze ronde Ede Doet 

wacht nog steeds op goedkeuring. In de vorige Page stond al dat u de bonnen wel op school in kunt 

leveren. Zo kunnen wij het tegoed op ons account zetten en gebruiken op het moment dat het 

initiatief is goed gekeurd en de verstopplekken voor de kinderen realiseren.  

In de gang staat een speciale doos waarin de bonnen ingeleverd kunnen worden. Na ons vorige 

bericht hebben we al best wat bonnen kunnen activeren. Daarvoor onze dank!  

 

Vandaag worden er grote keien op het plein geplaatst. Hiermee wordt er een plek gecreëerd waar 

de kinderen kunnen chillen en waar wij – bij mooi weer – een buitenles kunnen verzorgen.  

 

Kinderactiviteiten Katholiek Ede 

GOEDE VRIJDAG: KINDERKRUISWEG 

Vrijdag 15 april is Goede Vrijdag. Om 15.00 uur is de kinderkruisweg in de Antoniuskerk. 

We lopen met pastor Hans Lucassen de kruisweg zoals Jezus heeft gedaan. We horen de verhalen 

en bidden samen. Neem zelf een plantje of bloemen mee voor de bloemenhulde aan het kruis. 

Hiervan wordt weer een mooie paastuin gemaakt. We hopen jullie daar ook weer te zien! 
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