
 

 
Balgzand 4 
6718 MJ Ede 
tel. 0318-548137 
www.kleineprins-skovv.nl 
directie.kp@skovv.nl 

 

 

De Page 
24 - 08 - 2022 

 
Agenda 
 

22-08  Eerste schooldag 

25-08 19.30 uur  OR 

30-08 19.00 uur  Informatieavond 

05-09  Week van de gesprekken 

12-09 19.30 uur  MR 

05-10 Hele dag SKOVV - studiedag 

20-10 Hele dag Schoolfotograaf 

21-10 Hele dag Studiedag 

24-10  Start herfstvakantie 

31-10 8.30 uur Eerste dag na de herfstvakantie 

 

 

Start van het schooljaar 
 

De vakantie is voorbijgevlogen, er zijn vele boeken gelezen en iedereen is uitgerust. 

Op dit moment zijn we drie dagen bezig en kunnen we zeggen dat wij goed zijn 

gestart.  
 

Voor de vakantie hebben we kinderen gevraagd om een foto te sturen terwijl zij aan 

het lezen waren. De foto's die wij binnen hebben gekregen hangen op de ramen bij 

het podium. Neem gerust een kijkje! 

 

Biebbus 

Morgen staat de biebbus er weer. Kinderen kunnen dan onder begeleiding hun boeken 

terugbrengen en boeken lenen. We moeten dan wel hun pasje meenemen. Ook is het handig als ze 

voor hun boeken een aparte tas mee nemen. 

  

Ziekmelden 

Als uw kind ziek is, willen wij u vragen dit telefonisch te melden (0318-548137). Op dit moment zijn 

er verschillende manieren waarop kinderen ziek worden gemeld. Er zijn ouders die bellen, ouders 
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die een mailtje sturen of een berichtje sturen of een gesprek starten in Social Schools. Hoewel wij 

begrijpen dat ziekmelden via de app een eenvoudige en snelle manier is om uw kind ziek te 

melden, worden deze berichten niet door iedereen op tijd gelezen. Om verwarring te voorkomen, 

willen wij u vragen uw kind telefonisch ziek te melden. Als de lijn bezet is, kunt u altijd een 

voicemailbericht inspreken. Deze berichten krijgt juf Renate in de mailbox als geluidsbestand.  

 

Spreekuur  

Tijdens de informatieavond voor ouders willen we u graag meer vertellen over een spreekuur voor 

ouders dat vanaf dit schooljaar vier keer per jaar gepland staat.  

Het spreekuur wordt verzorgd door Gerian Verhoeven of Afra Jongmans vanuit de GGD 

(gemeentelijke gezondheidsdienst en het CJG (centrum voor jeugd en gezin). Ouders en/of 

verzorgers kunnen op het spreekuur terecht met allerlei vragen over de ontwikkeling en het 

welbevinden van hun kind.  

 

  
 

 

Informatieavond voor ouders 

Wij vinden het fijn om te kunnen melden dat wij de ouderinformatieavond dit jaar weer fysiek zullen 

laten plaatsvinden en wel op dinsdag 30 augustus. We starten om 19.00 uur met een algemeen 

gedeelte. Tijdens dit deel stellen wij onszelf kort voor en geven wij nadere informatie over het 

spreekuur waarover u hierboven al iets heeft kunnen lezen. Om 19.35 uur start de eerste ronde in 

de stamgroepen. U kunt in elke stamgroep terecht. De stamgroepleiders zullen dan informatie 

geven over aankomend schooljaar. Om 20.15 uur volgt de tweede ronde waarin u eventueel bij een 

andere stamgroepleider aan kunt schuiven voor nadere informatie.  

 

Informatiepakket 

Aanstaande vrijdag ontvangt u de praktische groepsinformatie. Specifieke roosters zoals 

bijvoorbeeld de kringen krijgen de kinderen vrijdag ook mee naar huis.  
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Week van de gesprekken 

In de week van 5 september staan de startgesprekken gepland. Deze zullen net als de vorige 

gesprekken fysiek op school plaatsvinden. Wij willen u wel vragen niet al te vroeg aanwezig te zijn 

en met niet te veel mensen naar school te komen. 

Vanaf vrijdag 26 augustus aanstaande kunt u zich vanaf 8.30 uur via Social Schools inschrijven 

voor deze gesprekken. Van de stamgroepleider(s) van uw kind(eren) hoort u op welke moment de 

gesprekken voor de desbetreffende stamgroepen gepland zijn. Inschrijven kan tot woensdag 31 

augustus 16.30 uur. 

 

Binnenkomst 

Door Corona hebben wij de regel in moeten voeren dat oudere broers/zussen niet meegaan naar 

de klas van hun jongere broertje of zusje. Wij hebben ervaren dat dat met name bij de kleuters heel 

veel rust geeft. Daarom willen wij deze regel graag vasthouden en u vragen om uw kinderen bij 

binnenkomst alvast naar hun eigen stamgroep te laten gaan.  

 

Tot slot 

 

Laten wij er samen een mooi schooljaar van maken! 

Team KP 
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