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Agenda 
 

28-01 Hele dag Kinderen vrij 

31-01 Hele dag  Kinderen vrij 

04-02  Eerste rapport 

07-02  Week van de gesprekken 

24-02  Carnaval + Vlaggetjesdag 

25-02  Studiedag – kinderen vrij 

28-02 t/m 04-03  Voorjaarsvakantie 

07-03 08.30 uur Eerste schooldag na de voorjaarsvakantie 

 

Door quarantaine niet altijd de cito's compleet  

Op vrijdag 4 februari krijgen de kinderen hun eerste rapport mee. Naast de groeibrief voor uw kind 

zit er in het rapport onder andere ook een uitdraai met de Cito-uitslagen. Door de vele besmettingen 

en quarantaines van de kinderen kan het zo zijn dat de lijst met Cito-uitslagen niet compleet is, 

omdat kinderen een toets niet hebben kunnen maken. Wij hebben met elkaar afgesproken dat we 

gemiste Cito-toetsen wel in laten halen, maar willen daar ook de tijd voor nemen. Het zou dus zo 

kunnen zijn dat uw kind een toets in moet halen en dat we dat pas doen nadat het eerste rapport is 

meegegeven.  

 

 

Inschrijven driehoeksgesprekken 

In de week van 7 februari vinden de driehoeksgsprekken plaats. U kunt zich hiervoor vanaf 

morgenvroeg 27 januari 2022 09.00 uur tot dinsdag 1 februari 2022 15.00 uur inschrijven. Gezien 

de hoge besmettingscijfers, waar wij helaas ook op de Kleine Prins mee te maken hebben, zullen 

de gesprekken online plaatsvinden. De adviesgesprekken voor groep 8 vinden wel fysiek plaats. 

 

In onderstaand schema kunt u alvast aflezen op welke dagen de stamgroepleiders van uw kinderen 

de gesprekken zullen plannen. 

 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Dwergplaneet X X  X X 

Ruimteraketjes  X X X  

Zonnekoning  X X X  

Supersterren X  X X  

Prinsenplaneet X X X X  

Sterrenregen X X X   

Maneschijn   X X  

Melkweg  X  X  
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Parkeren in de wijk 

Vanmorgen is er een overleg geweest met een verkeerskundige van de gemeente Ede, Peter 

Spruijt, en de wijkagent, Mohammed Aaras, over de parkeeroverlast in de wijk en de onveilige 

situaties die dat met zich meebrengt.  

In de laatste weken is er een paar keer een zogenoemde schouw geweest. De bevindingen hiervan 

zijn vanmorgen met ons gedeeld.  
Het aantal parkeerplaatsen aan de Lagewoud zou in principe genoeg moeten zijn voor het aantal 

kinderen dat met de auto naar school gebracht wordt. Het probleem is dat er mensen zijn die hun 

auto – ondanks beschikbare parkeerplekken – op plaatsen zetten die niet als parkeerplek bedoeld 

zijn. Er is meerdere malen gezien dat er auto's in het plantsoen werden geparkeerd of aan de kant 

van de weg waardoor de doorstroom van ander verkeer stokt. Ook is er gezien dat er auto's op 

gereserveerde plaatsen werden geparkeerd. Dit zorgt voor onveilige situaties voor alle mensen die 

van en naar school gaan en het zorgt voor irritaties bij buurtbewoners.  
Inmiddels is de wijkbeheerder ingelicht om te kijken of we iets kunnen veranderen aan de 

plantsoenen, zodat er niet meer op het gras geparkeerd kan worden.  

Ik wil ouders die hun kind(eren) met de auto naar school brengen nogmaals vragen rekening te 

houden met de fietsers, de wandelaars en andere medeweggebruikers. Zet de auto in een 

parkeerhaven en niet in het plantsoen, zodat het overzicht door iedereen behouden kan worden. 

Laat uw kind(eren) ook niet op de straat uit de auto stappen, want dat zorgt voor opstoppingen die 

voor onveilige situaties kunnen zorgen.  

 

 

Wilgentenen gezocht 

Om het plein verder te vergroenen zijn we op zoek naar wilgentenen om een hut mee te maken. 

Weet u iemand die ons aan wilgentenen kan helpen? We horen het graag! 
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