Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine
Planeet, locatie de Bekkumer, modern
jenaplanonderwijs, november 2018

5 NOVEMBER

STAMGROEPVIERING PLUTO,
OUDERS ZIJN WELKOM

12 NOVEMBER

STAMGROEPVIERING GROTE BEER,
OUDERS ZIJN WELKOM

12 T/M 15
NOVEMBER

KIND- OUDERGESPREKKEN

13 NOVEMBER

VOORLICHTING VOORTGEZET
ONDERWIJS VOOR GROEP 8

14 NOVEMBER

JAPANSE DELEGATIE, MET JAPANSE
TELEVISIE, OP BEZOEK

14 NOVEMBER

MEESPEELOCHTEND VOOR KINDEREN
DIE TUSSEN JANUARI EN JUNI 2019
GAAN STARTEN

BESTE OUDERS/VERZORGERS
En met deze tweede Nieuwsraket van dit schooljaar is
meteen de herfst begonnen. Naast buien en wind
breekt gelukkig de zon ook nog regelmatig door. Juf
Lieke heeft net voor de herfstvakantie een dochter Puck
gekregen en heeft ons laten weten dat het goed gaat.
Komende weken staan in teken van twee nieuwe
thema’s: Samenleven voor midden- en bovenbouw en
Communicatie in de onderbouw. Verderop in de
Nieuwsraket worden de thema’s toegelicht. Ook vinden
er in de week van 12 november gesprekken plaats
waarvoor u vanaf donderdag 1 november kunt
intekenen bij de kamer van juf Hannie.

Intekenen kan tot 9 november. Wie zich dan nog niet
heeft ingetekend, krijgt een moment toegewezen door
de stamgroepleider. De afspraken worden vrijdag 9
november naar jullie gemaild.
Verder starten Deveney, Vallon, Maurits en Madelief in
Maan. Tim begint in Poolster en Issa in de Grote Beer.
In SuperNova is Diede begonnen als jongste. Welkom
allemaal!

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Vakanties:
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:
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.

OUDERBIJDRAGE
De ouderbijdrage bestaat uit twee delen: een bedrag
voor de schoolreis / schoolkamp en een bedrag voor het
schoolfonds. Het is duidelijk waarvoor het
schoolreisgeld dient.
Van het schoolfondsgeld organiseert de ouderraad
activiteiten zoals het Sinterklaasfeest (kadootje en
versnapering), Kerstfeest (o.a. drinken bij diner),
Sterrenfeest, bijdrage bij een excursie, etc. Aan het
einde van het schooljaar legt de ouderraad
verantwoording af in de laatste Nieuwsraket over waar
de ouderbijdrage aan uitgegeven is.
Voor degene die nog geen ouderbijdrage heeft betaald,
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.

HERINNERING ENQUETE
Om ons onderwijs te blijven verbeteren en omdat we
benieuwd zijn naar hoe wij ons onderwijs kunnen
ontwikkelen, wordt er iedere 3 jaar een enquête
gehouden onder team, ouders en kinderen. U als ouder
heeft vorige week de uitnodiging per mail ontvangen
om de enquête in te vullen. Mocht u dit nog niet gedaan
hebben, wilt u het dan alsnog doen: we zijn benieuwd
naar uw mening! En u kunt ons natuurlijk altijd
aanspreken, bijvoorbeeld bij de deur, met uw vragen,
ideeën en/ of opmerkingen.

STUDIEDAG 29 NOVEMBER
Afgelopen maandag heeft het team tijdens de studiedag
op school gewerkt aan het rekenonderwijs ‘Denken in
doelen’. In de middenbouw staat de komende tijd
getalbewerking centraal, gevolgd door het rekenen met
geld. In de bovenbouw wordt gewerkt aan
getalbewerking en vervolgens aan breuken. In de
onderbouw wordt gewerkt aan rekenen in allerlei
activiteiten in de gymzaal en tijdens dans en theater.
Daarnaast is er voorbereiding geweest rondom
stamgroepwerk: de thema’s van wereldoriëntatie
komen hierin voorbij. De onderbouw gaat aan de slag
met communicatie en zal weer veel onderdelen
verwerken in dans en theater. Daarnaast zal natuurlijk
vanaf halverwege november de Sint niet meer weg te
denken zijn.
In de midden- en bovenbouw wordt er gewerkt aan het
thema Samenleven in allerlei vormen. Hoe gaan we met
elkaar om, hoe is het in onze buurt, en hoe werkt het in
een winkel?

BEZOEK UIT JAPAN
Woensdag 14 november a.s. wordt onze school vereerd
met bezoek uit Japan. In het kader van de opening van
de eerste Jenaplanschool in Japan in april 2019, komt de
wethouder onderwijs van de stad Hiroshima naar
Nederland. En naar onze school. Samen met Yvonne de
Haas, de directeur van onze onderwijsstichting, komt zij
kijken naar hoe wij spelen en werken. Dit bezoek wordt
gevolgd door de Japanse televisie.

NIEUWS UIT DE ONDERBOUW
De studiedag afgelopen maandag is bij de onderbouw
begonnen met het opnieuw inrichten van de
stamgroepen. De vloeren zijn in de herfstvakantie in de
was gezet en zien er weer fris uit. Vervolgens is samen
het thema voor de komende weken uitgewerkt.

In de onderbouw hebben we de thema’s Samenleven en
Communicatie gewisseld. Communicatie gaat over
communiceren met anderen en we vinden dit goed
passen met de invulling van Sint en Kerst: we ‘schrijven’
brieven naar de Sint en kaarten naar elkaar rond Kerst
en Nieuwjaar. We gebruiken beeldtaal, symbolen en
spelen met letters. Ook verdiepen we ons in hoe je
elkaar dingen kunt vertellen en laten zien: via de post,
via de brievenbus, via de computer, via je mobiel? en
misschien wel met de postduif?
In januari gaan wij dan aan de slag met Samenleven en
dan kiezen we voor het onderzoeken van wat er
allemaal nodig is om de plek waar je woont fijn te laten
zijn: wat is nodig om ergens te wonen en om veilig naar
school te kunnen gaan? Waar kun je heen als je ziek
bent en waar ga je naar toe als je fiets kwijt is?

NIEUWS UIT DE MIDDEN- EN BOVENBOUW
De midden- en bovenbouw gaan aan de hand van een
“verhalend ontwerp” de buurt onderzoeken.
Hoe is samenleven in de buurt? Hoe gaan we met elkaar
om en hoe werkt het in de buurt? Bij een “verhalend
ontwerp” ontwikkelt een thema zich binnen een
verhaal; van te voren is niet bekend waar het verhaal
heen gaat…

PLUTO - FILM
De kinderen uit Pluto hebben een eigengemaakte film
gemaakt. We gaan die maandag a.s. om 13:00 uur bij
onze stamgroepviering kijken. Alle ouders van de
kinderen uit Pluto zijn dan welkom!

LUIZENOUDERS
Vanwege werk en opleiding is ons luizenteam flink
uitgedund. We zoeken nieuwe luizenouders die in de
week na een vakantie, samen tijdens een ochtend, alle
kinderen nakijken op luizen. Tot nu toe is dat de
woensdagochtend. We hebben twee ervaren ouders die
nieuwe mensen kunnen meenemen. Mocht u het
luizenteam willen komen versterken, geef dit aan bij
Hannie of Karin.
TALENTATELIER
De komende atelierronde gaan alleen de
bovenbouwkinderen aan het werk. We hebben hiervoor
gekozen omdat er op dit moment te weinig mensen zijn
om voldoende ateliers aan te bieden voor midden- én
bovenbouwkinderen. Voor atelierronde 3 in januari
zoeken we verder naar genoeg verschillende
activiteiten.
Wij zijn nog op zoek naar vrijwilligers die een atelier
willen verzorgen.
U kunt zich aanmelden via de mail bij
j.veldhorst@dekleineplaneet.nl

JASSEN PROBLEEM VILLA’S
Het jassen probleem van de Villa’s heeft onze aandacht.
Wij zijn bezig om hier een oplossing voor te vinden.

