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 BESTE OUDERS/VERZORGERS 

De eerste weken zitten er weer op. In alle groepen is er gewerkt 

aan kennismaking met elkaar, we noemen dit de gouden 
weken. We hebben nieuwe kinderen opgenomen in onze 

stamgroepen: in de onderbouw zijn  Simsim, Hevin, Julia, 
Jelaila, Wimmie, Roann en Kaoutar gestart. In de middenbouw 
zijn Julian, Beau en Roann begonnen en net voor de zomer Ana. 

In de bovenbouw is Riza aangesloten. Welkom allemaal! 
We hopen dat jullie je al thuis voelen op de Kleine Planeet.   

Hoe gaan we met elkaar om, hoe helpen we elkaar, wat 

is belangrijk om van jou te weten? Dit zijn vragen die de 
afgelopen tijd centraal stonden. Ook ouders maakten kennis; 
de stamgroepavond werd goed bezocht, fijn om te zien dat er 
zoveel interesse is voor elkaar en de school. Er werden mooie 

verhalen verteld en veel foto’s getoond van jullie kinderen aan 

het werk in de groep. Voor veel ouders vielen dingen waar hun 

kind het thuis over had ineens op hun plek. Ook het borrelen 

na afloop was geslaagd.  

Afgelopen maandag was het even feest op school. Het boek 

‘Kinderen van Deventer’ werd door Wethouder Frits 

Rorink op onze school uitgereikt aan de schrijver. Ook zijn alle 
kinderen met een paardentram door de wijk geweest, net als 

vroeger toen er nog geen auto’s waren. Een mooi filmpje, 

gemaakt op school over de uitreiking, is te zien op:  
https://www.rtvoost.nl/nieuws/299597/Geschiedenisboek-
Deventer-op-weg-naar-bijna-5000-basisschoolkinderen 
 

 

  

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Voor uw agenda: 
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.  

  

 

MAANDAG 15, 
DINSDAG 16, 
WOENSDAG 17 
EN VRIJDAG 19 
OKTOBER 

Meekijkochtend ouders.  
Schrijf je in bij de deur van de 
stamgroep en kijk mee met je kind in 
de groep. 

VRIJDAG 12 
OKTOBER 

Voorleesfestijn in het buurthuis. 
Ouders zijn uitgenodigd! We starten 
om 13 u. 

https://www.rtvoost.nl/nieuws/299597/Geschiedenisboek-Deventer-op-weg-naar-bijna-5000-basisschoolkinderen
https://www.rtvoost.nl/nieuws/299597/Geschiedenisboek-Deventer-op-weg-naar-bijna-5000-basisschoolkinderen


 

 

  OUDERRAAD EN STAMGROEPOUDERS 
 

Met de ouderraad is een start gemaakt voor plannen in dit 
schooljaar. Onze nieuwe ouderraad bestaat uit oude en nieuwe 
gezichten: Bianca, Priscilla en Ina waren er al, Saskia en Manon zijn 
aangesloten. Bedankt dat jullie je inzetten voor onze school! In de 
medezeggenschapsraad zitten namens onze school Liza en Naomi. 

Daarnaast zijn er in de verschillende stamgroepen stamgroepouders 
aangesteld, zij zullen Minouche, Marieke, Ilse, José, Ingrit en Yno 
met allerlei regeldingen, sluiten waar nodig aan bij de OR en maken 
(extra) contact met nieuwe ouders. 

  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.  

  

 GEZONDE SCHOOL 

De afgelopen jaren hebben we hard gewerkt aan ons gezonde 
school beleid. We zijn blij dat jullie er samen met ons aan werken 
om een goed beleid wat betreft gezond eten te hanteren. Ook 
komend jaar zullen we weer een periode (start in november) gebruik 
maken van Schoolfruit. Na overleg hebben we besloten om ons 
gedisciplineerde beleid wat bij te stellen, in de tas is ook welkom: 
aanmaaklimonade in een beker, voor onderbouw liever in een 
bidon vanwege omvallen. Verder een krentenbol, mueslibol, 
roggebrood, noten, gedroogd fruit zonder toegevoegde suikers. 

 

 

  KINDERBOEKENWEEK 

Woensdag 3 oktober start de kinderboekenweek. Wij besteden hier 
in de groepen ook aandacht aan. Naast activiteiten rond het thema 
Vriendschap een aandacht voor de boeken die er te koop zijn, 
hebben we ook een voorleesfestijn op vrijdag 12 oktober. Hiervoor 
zijn jullie van harte uitgenodigd in het buurthuis naast de school. Uit 
alle groepen lezen kinderen voor en twee kinderen die in de 
bovenbouw strijden ook tegen elkaar. Twee kinderen uit Hubble 
verzorgen een pauzeoptreden. 
  

 

 

 

   PEUTERS 

Eerder werden de verkeerde tijden aangegeven. De peutergroep is 
maandag tot en met vrijdag geopend. De tijden zijn van 8.30u tot 
12.00. 
 
 

  

 



 

 

 

 BSO  

Zoals je op de ouderavond hebt gehoord of via het papier op  
de voordeur hebt gezien, starten wij in januari met onze eigen  
BSO. We zullen in ieder geval open gaan op maandag, dinsdag  
en donderdag. Voor de andere dagen zal er opvang mogelijk  
zijn op onze andere locatie, waarbij we zelf voor  
vervoer zullen zorgen.  Momenteel zijn we druk bezig met de  
voorbereidingen. Heb je interesse in BSO, stuur dan een  
mailtje naar directie@dekleineplaneet.nl 

 

 

 

 BOVENBOUW KAMP 

 

Bovenbouw Noorderlicht heeft natuurlijk wel een spectaculaire 
week gehad! We zijn allemaal weer terug van een fantastisch kamp. 
Het was prachtig weer en de kinderen hebben genoten. We zagen 
bikkels tijdens het fietsen, we hebben gekanood, we zijn naar de 
midgetgolfbaan geweest, we hebben spellen in het bos gedaan en ’s 
avonds lekker bij het kampvuur gezeten.  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  VIERINGEN 
 
Sinds dit schooljaar sluiten wij elke vrijdagmiddag de week af met 
een weeksluiting. Hierin laten de groepen iets zien wat ze geleerd 
hebben, zingen een lied, doen een dans, spelen een weerbericht na, 
lezen een tekst voor… Zo oefenen de kinderen met optreden voor 
een publiek en weten we beter van elkaar waar we mee bezig zijn. 
Heb je ons Kleine Planeet lied al gezien op facebook? 
 
 

  WEBSITE 
 
Wij zijn net zo ongeduldig als jullie, echt waar. Het kan nu niet meer 
lang duren voordat de nieuwe website de lucht in gaat (we weten 
het, dat horen jullie al langer). Op de achtergrond wordt er hard aan 
gewerkt en kijken er nog een paar critici mee. Nog heel even geduld! 

 

 EVEN VOORSTELLEN 

 

Mijn naam is Paulien Lubbers. 26 jaar en ik woon in het dorp 
Wierden. In mijn vrije tijd sta ik vaak op de kop en ben ik actief in 
verschillende sporten! Vroeger wou ik altijd al een ‘gymjuffie’ 
worden, nu ben ik werkzaam als sport- en beweegcoach voor het 
Sportbedrijf in Deventer. Op verschillende scholen ben ik actief als 
vakleerkracht bewegingsonderwijs. Tijdens de gymlessen maken 
we gebruik van Mobiez en de methode ‘Bewegen samen regelen’. 
In deze lessen met Mobiez gaan we aan de slag met Freerunning, 
Circus, judo, trialbikes, boxen en nog veel meer!  
Ik heb er erg veel zin in!   
Sportieve groetjes, 
Paulien Lubbers 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


