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8 NOVEMBER

SCHOOLONTBIJT

8 NOVEMBER

STAMGROEPVIERING APOLLO,
OUDERS EN ANDERE
BELANGSTELLENDEN ZIJN WELKOM

12 T/M 15
NOVEMBER

KIND- OUDERGESPREKKEN

12 NOVEMBER

START SCHOOLFRUIT

13 NOVEMBER

VOORLICHTING VOORTGEZET
ONDERWIJS VOOR GROEP 8

14 NOVEMBER

JAPANSE TELEVISIE OP BEZOEK

30 NOVEMBER

START EERSTE RONDE
TALENTATELIER

BESTE OUDERS/VERZORGERS
Hopelijk heeft iedereen een goede herfstvakantie
gehad. Met deze tweede Nieuwsraket van dit schooljaar
is meteen de herfst begonnen. De voordeur wordt
alvast in stijl versierd. Naast buien en wind breekt
gelukkig de zon ook nog regelmatig door en kunnen we
lekker uitwaaien buiten.

In de vakantie zijn de vloeren van de lokalen glimmend
gepoetst, ouders hielpen uitruimen op vrijdag en
kwamen er ook weer voor terug op de studiedag van
maandag. Dank voor deze hulp! Ook dank aan de
ouders die gestart zijn met de voorbereidingen om
onze bieb mooier te maken, de ouders die hebben
geholpen met opruimen, die mooie planten hebben
gehaald voor bij de deur, en alle anderen die we nu
vergeten. We zijn ontzettend blij met jullie hulp.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Voor uw agenda:
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.

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?

EER
Jenaplanonderwijs timmert goed aan de weg en is bezig
WERELDberoemd te worden! Zelfs in Japan zijn ze al
enthousiast over ons concept geraakt in hun zoektocht
naar hoe het onderwijs mooier en beter kan. 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. Samen met Yvonne de Haas, de directeur
van onze onderwijsstichting, komt de delegatie kijken
naar hoe wij spelen en werken. Dit bezoek wordt
gevolgd door de Japanse televisie. Van een aantal
kinderen is bekend dat zij niet gefilmd mogen worden.
Wilt u liever niet dat uw kind op de Japanse televisie
komt, geef dit dan even aan bij de stamgroepleider van
je kind of bij Marieke.

OUDERENQUETE
Om ons onderwijs te blijven verbeteren en omdat we
benieuwd zijn naar hoe wij ons onderwijs kunnen
ontwikkelen, wordt er om de paar jaar een enquête
gehouden onder team, ouders en kinderen. Vorige
week heb je de uitnodiging per mail ontvangen om de
enquête in te vullen. Mocht je dit nog niet gedaan
hebben, wil je het dan alsnog doen: we zijn benieuwd
naar je mening! En je kunt ons natuurlijk altijd
aanspreken, bijvoorbeeld bij de deur, met vragen,
ideeën en opmerkingen.

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.

BSO
Binnenkort start onze nieuwe BSO medewerker samen
met Roos van Raster (zie verderop) aan de inrichting
van onze BSO-ruimte. Het zal huiselijk en gezellig
worden. Er komen veel vragen en er is veel
belangstelling voor de BSO. Houdt u er rekening mee
dat in geval van een overstap, BSO’s gebruik maken van
een opzegtermijn? Als je in januari hier wilt starten,
moet je in de meeste gevallen opzeggen voor 1
december.
SCHOOLFRUIT
Van 12 november tot april gaan we weer meedoen aan
de schoolfruitactie. Drie keer per week krijgt uw kind
groente of fruit op school. Wij horen volgende week op
welke dag de levering plaats gaat vinden.

ACTIVITEITEN VOORSTAD
Al enkele jaren werkt Raster kinderwerk nauw samen
met de kleine Planeet locatie Voorstad. We bieden
zowel in samenwerking met school als met andere
organisaties in de wijk tijdens en na schooltijd
verschillende activiteiten aan voor de kinderen en
ouders in Voorstad. In de andere bijlage vind je vast
een overzicht van de verschillende activiteiten in
Voorstad. Wanneer de nieuwe website van de school
klaar is zullen wij jullie ook via de website maandelijks
op de hoogte houden. Ook zullen wij de flyers van de
activiteiten die worden aangeboden in de gele kast bij
school hangen, zo kunt u daar ook zien welke
activiteiten er in de wijk zijn.
Mocht u vragen hebben kunt u altijd contact opnemen
met Roos Agema, kinderwerker.
r.agema@rastergroep.nl of 06-15239351 of vraag het
de aan de stamgroepleiders op school.
Met vriendelijke groet,
Marieke en Roos

SCHOOLONTBIJT
Donderdag 8 november hebben we weer een
schoolontbijt. Alle kinderen brengen hun eigen bord en
bestek mee en krijgen dan op school een ontbijt
geserveerd, lekker, gezond en gezellig!

