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De Page
11- 11 - 2020
Agenda
16-11
25-11
04-12
17-02
18-12

19.30 uur
Hele dag
08.30 - 14.00 uur
Tot 12.00 uur

OP vergadering
SKOVV Studiedag
Sinterklaas
Kerstviering
School

Thuisonderwijs
Veel eerder dan verwacht en gehoopt moeten we voor een groep deels overschakelen naar
thuisonderwijs. Juf Ivette moet in quarantaine. Voor de meeste dagen hebben we gelukkig een
invaller, maar donderdag en vrijdag is er niemand beschikbaar voor deze groep. Omdat juf Ivette
zelf geen klachten heeft, hebben we ervoor gekozen om de Supersterren op deze dagen
thuisonderwijs te geven. Vandaag heeft juf Anouk, met juf Ivette op de achtergrond, met de
kinderen afspraken gemaakt, zijn alle spullen meegegeven en weten de kinderen wanneer ze met
de juf een Teamsafspraak hebben. Volgende week maandag en dinsdag is gelukkig dezelfde
invaller beschikbaar voor de Supersterren en kunnen de kinderen weer op school!

Van de TSO
Als basisschool de Kleine Prins vinden wij het belangrijk dat onze kinderen een gezonde lunch
nuttigen. Wij realiseren ons dat deze lunch van thuis meegenomen wordt. Wij zien echter steeds
vaker dat er ongezond eten in de lunchtrommeltjes zit. Daarom willen wij jullie als ouders vragen de
trommeltjes te vullen met een gezonde lunch en geen snoep mee te geven.
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Kinderen afzetten en auto’s parkeren
Het is op dit moment erg druk in de wijk. De parkeerplaats aan de Lagewoud wordt ook veel
gebruikt door de bewoners van de buurt. Daardoor is er een tekort aan parkeerplaatsen voor auto’s
van ouders die hun kind komen brengen. Heeft u de mogelijkheid om op de fiets te komen, dan
vragen wij u bij deze dat zoveel mogelijk te doen.

Voortgang het groene plein
Langzaamaan krijgt fase 1 van ons groene plein steeds meer vorm. Er is al een duidelijk podium te
onderscheiden en er is ook een begin gemaakt met de uitkijktoren.

