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Agenda 
 

22-03 09.00 uur – 11.30 uur Open Ochtend 

06-04 11.45 uur – 12.30 uur Inloopmoment ouders 

 

Prowise  

We werken nu enige tijd met Prowise Go in de stamgroepen. Aan het begin van het jaar hebben wij 

uitleg gegeven over het ‘live meekijken’ met de chromebooks van de kinderen. Veel ouders hebben 

hiervoor al toestemming gegeven en dat vinden wij erg fijn. Door middel van het meekijken, kunnen 

wij, als stamgroepleiders, zien hoe de kinderen op hun chromebook werken en kunnen wij hun 

ontwikkeling volgen. Mocht u nog geen toestemming hebben gegeven, dan kunt u dat via Social 

Schools doen.     

In de app van Social Schools gaat u naar ‘administratie’ (onderaan in de app), vervolgens klikt u op 

de naam van uw kind(eren), daarna klikt u op ‘beeldgebruikvoorkeuren’. Hier kunt u de toestemming 

geven voor het ‘Live volgen via Prowise’. Tot slot moet u de wijzigingen ‘bewaren’.   

 

Posten van Schoolfoto's  

Al geruime tijd maken wij gebruik van Social Schools. Via dit medium voorzien wij u van informatie, 

maar delen wij ook foto's van de kinderen met u. Social Schools is een beveiligde omgeving waar 

alleen maar mensen die uitgenodigd zijn door school bij kunnen. Anders dan bijvoorbeeld Facebook 

en Instagram is dit niet openbaar. Op Facebook en Instagram zullen wij niet snel foto's van de 

kinderen delen. Als we dat doen vragen wij toestemming aan de ouders van deze kinderen.   

U heeft als ouder de mogelijkheid om een screenshot te maken van een foto op Social Schools of 

deze te downloaden. Als u dat doet staan er vaak ook andere kinderen op die foto. Ook kinderen 

van wie ouders geen foto's op Social Media willen. Daarom wil ik u vragen om foto's die geplaatst 

worden op Social Schools niet te delen op media als Facebook en Instagram.  

Dank u wel! 

 

Open ochtend en inloopmoment voor ouders 

Op dinsdag 22 maart is er een open ochtend op de Kleine Prins. Deze ochtend is voor ouders die 

geïnteresseerd zijn in de Kleine Prins en op zoek zijn naar een school voor hun kind. Tussen 9.00 

uur en 11.30 uur zijn deze ouders van harte welkom. 
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Op woensdag 6 april is er een inloopmoment voor de ouders die hun kind al op de Kleine Prins 

hebben zitten. Tussen 11.45 uur en 12.30 uur bent u van harte welkom om met uw kind de les mee 

te doen. 

Het is al even geleden dat dit soort momenten doorgang konden vinden. Misschien dat het allemaal 

niet vlekkeloos zal verlopen, maar wij zijn blij dat wij u weer kunnen ontvangen en zo een kijkje in de 

stamgroep kunnen geven.  

 

Wilgentenenhut  

We hebben al een foto op Facebook en Instagram gezet, maar heeft u onze wilgentenenhut al 

gezien? In het eerste weekend voor de voorjaarsvakantie hebben een aantal ouders de hut van 

wilgentenen in elkaar gezet. Het is leuk om te zien hoeveel en hoe de kinderen hiermee spelen. 

Namens alle kinderen wil ik alle ouders die hebben geholpen de wilgentenenhut te realiseren enorm 

bedanken.   
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