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 BESTE OUDERS/VERZORGERS 

Nu we inmiddels ruim 4 weken op weg zijn in het nieuwe schooljaar, 

is hier de eerste nieuwsraket met de laatste berichten. Afgelopen 

weken hebben in teken gestaan van elkaar opnieuw en beter leren 

kennen, de gouden weken. Hoe gaan we met elkaar om, hoe helpen 

we elkaar en wat is belangrijk om van jou te weten? Dit zijn de 

vragen die de afgelopen tijd centraal hebben gestaan.  

De kinderen zijn naar een nieuwe stamgroep gegaan of zijn gegroeid 

van jongste naar middelste, of van middelste naar oudste. In de 

onderbouw hebben we in Maan Iris en Jack begroet. In de Grote 

Beer Jannayla en Willem en in de poolster Zeno, Nur, Jaylinn en 

Djusten. In Pegasus is Valerie teruggekeerd vanuit Australië, samen 

met haar broer Floris, die verder gaat in Supernova. 

Niet alleen de kinderen hebben elkaar opnieuw ontmoet, ook de 

ouders  hebben elkaar en het team getroffen op de 

stamgroepavond. Het was fijn om met een grote groep 

geïnteresseerde mensen te starten in de tuin.   

Hoe het inmiddels in de stamgroep gaat, kunnen ouders ervaren 

tijdens de meekijkochtenden op 18 en 19 november.  U bent van 

harte welkom! 

 

 

 

 

 

 

 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Vakanties: 

22 oktober-26 oktober herfstvakantie 
24 december-4 januari 2019 kerstvakantie 
18 februari- 22 februari voorjaarsvakantie 

19 april-3 mei paasvakantie en meivakantie 
30 mei hemelvaart 
10 juni pinksteren 
15 juli start zomervakantie 
 
Studiedagen en administratiedagen team: 
de kinderen zijn vrij: 
maandag 29 oktober 
vrijdag 15 februari 
maandag 18 maart 
dinsdag 19 maart 
vrijdag 31 mei 
dinsdag 11 juni 
woensdag 12 juni 
vrijdag 12 juli.  
De dagen zijn zoveel mogelijk gekoppeld aan het weekend of 
vakantie en zoveel mogelijk verdeeld over de dagen van de week. 
 

 

 SCHOOLGELD 

We zijn blij met het feit dat er al door heel veel ouders de 
ouderbijdrage en het schoolreisgeld is betaald. Dank daarvoor!   
 
Voor  degene die dit ontschoten is, gelieve dit zo spoedig mogelijk 
over maken op rekeningnummer: 
NL16RABO 0148996035 tnv Stichting OPOD inzake de Kleine 
Planeet o.v.v. de naam en de stamgroep, waarin uw kind(eren) 
zit(ten). 
Onderbouw en Middenbouw (leerjaar 0 t/m 5) 
Reisje € 25,00  /  Fonds € 25,00     Totaal € 50,00 
 
Bovenbouw (leerjaar 6-7-8) 
Reisje € 50,00 (kamp)  /  Fonds € 25,00    Totaal € 75,00 
 
U kunt het schoolgeld ook in termijnen betalen, dit kunt u bij de 
directie aangeven. 
Via Stichting Leergeld kunt u ook schoolgeld aanvragen.  
 

DONDERDAG 18 
EN VRIJDAG 19  
OKTOBER 

MEEKIJKOCHTEND OUDERS 

DONDERDAG 18 
OKTOBER  

Viering  afsluiting thema 
groepsvorming 



 

 

 
 

 OUDERRAAD EN STAMGROEPOUDERS 
 
 
De ouderraad bestaat dit schooljaar uit Esther (moeder Boaz en 
Roos), Sabine (moeder Nick) en Mariska (moeder Liam). Zij houden 
contact met de stamgroepouders (een ouder per stamgroep) die 
zich komende week voorstellen in de stamgroepjournaal. 
De stamgroepouders ondersteunen en regelen in samenwerking 
met ouderraad en team, verschillende activiteiten door het jaar.   
 
 
 

 MR 
 
De MR heeft een nieuwe samenstelling dit jaar. We stellen ons aan u 
voor.  
Namens de ouders nemen zitting:   
   Naomi (moeder van Fatima en Waqas) en  
   Liza (moeder van Mike en Bella) (locatie Voorstad),   
   Dieuwke (moeder van Fleur en Jesse) en   
   Vanessa (moeder van Isis) (locatie Bekkumer).   
Namens het personeel nemen zitting:   
   José en Yno (locatie Voorstad),   
   Tessa en Ingrid G. (locatie Bekkumer).   
  
Tijdens de eerste MR-vergadering van dit schooljaar is onder andere 
gesproken over het tot stand komen van de schoolgids en het 
nieuwe schoolplan. Een ander onderwerp is de enquête die dit 
najaar gehouden wordt onder kinderen, ouders en team. Naar 
aanleiding van de resultaten zal de MR meekijken waar de positieve 
punten van de school zitten en zal de MR meedenken hoe vorm 
gegeven kan worden aan eventuele aandachtspunten.  
  
Als MR volgen wij de ontwikkelingen van de school. We worden 
geïnformeerd door de directie, denken mee, kunnen adviseren en 
hebben in enkele gevallen instemmingsrecht.  
Mocht u vragen of opmerkingen hebben over schoolzaken, dan kunt 
u terecht bij één van de MR-leden.  
 
 

 NIEUWE PEUTERS 
 

In Orion zijn de volgende kinderen gestart: Levi Emens, 
Thijs Warner, Sharena Roossien, Matteo Buist, Vayèn van 
Amersfoort. Welkom allemaal! 
 
Herfstvakantie: 
Dit zal plaatsvinden in week 43 (22 oktober t/m 26 oktober). 
Let op: maandag 29 oktober is er een studiedag. 
Komt uw peuter niet in de vakantie of op de studiedag? Graag even 
doorgeven aan één van de pedagogische medewerkers. Bedankt! 
 

 

 KAMP BOVENBOUW 
 

De bovenbouw heeft tijdens het schoolkamp in Beekbergen genoten 

van de verschillende activiteiten op en rond de Veluwe en het mooie 

weer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VIERINGEN 
 
Dit schooljaar zijn we gestart met een ‘nieuwe’ viering: de 
weeksluiting op vrijdag. Vier stamgroepen presenteren kort aan 
elkaar wat zij die week hebben gedaan  in en buiten de stamgroep. 
Tegelijk oefenen de kinderen het optreden voor een publiek en zien 
ze van elkaar waar ze mee bezig zijn. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 KINDERBOEKENWEEK 
 
Gisteren is de Kinderboekenweek gestart met als thema 
Vriendschap. Binnen de stamgroepen borduren we voort op de 
groepsvorming en hoe vriendschap zich kan ontwikkelen met behulp 
van de verschillende verhalen en boeken over vriendschap. Er zijn 
weer een aantal nieuwe boeken aangeschaft voor de 
schoolbibliotheek die deze dagen geïntroduceerd worden in de 
stamgroepen. 
Tijdens de weeksluiting van komende week wordt de 
Kinderboekenweek afgerond met de stamgroepen.    
 
 

 
 
 
 

 GEZONDE SCHOOL 
 
De afgelopen jaren hebben we aandacht gevraagd voor ons gezonde 
school beleid door te kiezen voor fruit in de ochtend en een gezonde 
lunch (boterhammen, krentenbol, roggebrood, noten of gedroogd 
fruit zonder toegevoegd suikers) tussen de middag. Drinken graag 
mee in een beker om de hoeveelheid afval te verminderen. We 
vragen extra aandacht voor de verjaardagstraktatie: graag een 
gezonde traktatie waarbij een snoepje mag; echter, één snoepje is 
meer dan voldoende. 
 
 
 

 WEBSITE 
 
Binnenkort gaat de vernieuwde website de lucht in! We houden u 
op de hoogte! 
 
 
 
 
 

 WECYCLE 
 

 
De Kleine Planeet gaat voor gouden sterren met een duurzame 
inzamelactie. Tot half november zamelen we afgedankte kleine 
elektrische apparaten in en ontvangen daarvoor een beloning en 
een Wecycle Recycle Certificaat met zoveel mogelijk sterren. De 
inzamelactie wordt georganiseerd door Wecycle, die tevens een 
bedrag doneert aan Stichting Jarige Job. Er staat een grote doos bij 
de ingang van de kleuters/peuters (net om de hoek in de centrale 
hal) en er staat een grote doos bij de ingang van de middenbouw. 
Hierin kunt u de elektrische apparaten deponeren. 
. 
 

 EVEN VOORSTELLEN 

 
Mijn naam is Mirjam Vulink. Vanaf dit schooljaar ben ik vanuit Sine 
Limite de trajectmedewerker op de Kleine Planeet.  Het kan dus zijn 
dat u mij op school ziet rondlopen of dat ik aanschuif bij een gesprek 
over uw zoon/ dochter. 
 

 

 

Mirjam komt in plaats van Maartje Noordam. We bedanken haar 

voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren. 

 

 

 

 

 

 


