
 

 

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

 

 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Terwijl buiten de wereld inmiddels aan een winterslaap  
toe is, stijgt de druk binnen de school met de 
voorbereidingen rond de vieringen voor sint en kerst. 
De afgelopen weken zijn er weer kinderen gestart bij de 
peuters: Dion, Dex, Bente en Livai. Welkom in Orion! In 
de onderbouw zijn Deveney, Vallon, Maurits en 
Madelief begonnen in Maan. Bij de Poolster is Tim 
iedere dag in de groep en bij de Grote Beer Issa. 
Welkom allemaal! 
 

 WEBSITE 
 

Vanaf heden heeft de Kleine Planeet 1 website 
voor beide locaties samen. Al heel veel info is er te 
vinden over de school en de stamgroepen.  
In bijvoorbeeld de schoolgids is er veel informatie 
te vinden over onze school.  
We staan altijd open voor tips en tops en zullen 
continu bezig zijn om de website te verbeteren.  

 

  SINT 
 
 Laatste nieuws over de sint: aanstaande dinsdag 4 
december verwachten we Sinterklaas op school. De 
deur is om 8:15  uur open en we verzamelen ons in de 
stamgroep. Tegen 8:40 uur gaan we samen naar buiten 
waar tegen 8:45 uur de Sint aankomt. Het is nog niet 
bekend op welke manier hij deze keer de Kleine Planeet 
bereikt…  U bent van harte welkom om na de inloop te 
blijven en samen met de kinderen de Sint welkom te 
heten. Na het zingen en een welkomswoord gaan alle 
kinderen terug naar de stamgroep en vieren ze daar het 
Sinterklaasfeest. De kinderen gaan 4 december tot 
14:00 uur naar school. Ze hoeven geen fruit en drinken 
voor de eerste pauze mee te nemen; wel graag  brood 
en drinken voor de lunch.  

 
 

  OUDERTEVREDENHEID EN OUDERHULP 

In de bijlage vindt u de samenvatting van de 
ouderenquête. In dit overzicht vindt u ook de punten 
die wij als school oppakken om jullie en jullie kinderen 
nog gelukkiger te maken, onder meer over veilig 
parkeren en toezicht daarop, en hekken sluiten tijdens 
het spelen. Heel hartelijk dank als u iemand bent die de 
moeite heeft genomen om de enquête in te vullen. 
Daarnaast hebben wij een (ander) overzicht gemaakt 
van wat de ouderraad doet en wat stamgroepouders 
(kunnen) doen. Dit overzicht wordt binnenkort met de 
ouderraad besproken, waarna het in de volgende 
Nieuwsraket geplaatst wordt. 
  

                             

 

DINSDAG 4 
DECEMBER 

SINTERKLAASVIERING 

MAANDAG 10 
DECEMBER 

STAMGROEPVIERING JUPITER 

WOENSDAG 19 
DECEMBER 

KERSTVIERING: SPELLETJES MET 
OPA’S EN OMA’S, VERZAMELEN OM 
13.00 UUR 

DONDERDAG 20 
DECEMBER 

KERSTVIERING: START OM 17.45 UUR 

VRIJDAG 21 
DECEMBER 

KINDEREN VRIJ OM 12:00 UUR 



 

 

 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. 
 

 GEZONDE SCHOOL 

Sinds de zomer hebben we een prachtige keuken, die al 
regelmatig wordt gebruikt tijdens de talentateliers en 
door verschillende stamgroepen. Om de keuken nog 
meer te gaan gebruiken hebben we een plan gemaakt 
om vaker samen te koken en de moestuin daarbij in te 
zetten (vanaf het nieuwe seizoen natuurlijk). Met dit 
plan krijgen we een subsidie Jong Leren Eten en gaan 
we verder met waar we al mee bezig zijn op school: 
gezond leren eten en onderzoeken waarom we dat 
doen. Bij de kerstviering gaan we hier al mee aan de 
slag.    
Het plan is ingediend voor de Gezondheidsprijs 2018 
van Deventer, en we hebben de tweede prijs van 500 
euro gewonnen! Op weg naar een gezonde school, net 
als locatie Voorstad. 
 
Een ander nieuwtje van locatie Voorstad: 
In januari start daar ook de BSO: in eerste instantie 4 
dagen! 

 TALENTONTWIKKELING 

Na een jaar van onderzoek werken we sinds vorig jaar 
stap voor stap aan talentontwikkeling van 
meerbegaafde kinderen. Uitgangspunten zijn: 

• Wij willen komen tot een procedure m.b.t. de 
begeleiding van meerbegaafde kinderen in het kader 
van de leerlingenzorg.  

• De meerbegaafde kinderen blijven bij voorkeur in hun 
eigen stamgroep. Wij zijn van mening dat we kinderen 
niet in hokjes mogen plaatsen of je nu minderbegaafd, 
gemiddeld, meerbegaafd of hoogbegaafd bent. Door in 
de stamgroep te differentiëren kunnen kinderen door 
onze school heen opgroeien met kinderen met diverse 
begaafdheden en dit geeft een juiste weerspiegeling 
van onze maatschappij.   

• Voor meerbegaafde kinderen kan een aanvullend 
onderwijsaanbod noodzakelijk zijn. 

• We willen het verrijkende aanbod koppelen aan het 
thema in de onderbouw of de doelen van rekenen in 
doelen, levend taalonderwijs of het thema van 
stamgroepwerk.  

De komende jaren werken we in logische stappen aan 
het uitbouwen van talentontwikkeling. 

 

 



 

 

 VOORLEESKAMPIOEN 

Deze week heeft de finale van de voorleeskampioen 
plaats gevonden in de speelzaal. Tijdens een zinderende 
finale hebben Fleur, Tycho, Dylan en Jeremy  
voorgelezen uit ‘de waanzinnige boomhut’, ‘dummie de 
mummie’,  ‘het vlammenravijn’ en ‘het geheim van de 
dieventekens’, waarbij de jury uiteindelijk Dylan als 
winnaar heeft aangewezen.  
Dylan gaat in januari mee doen aan de 
voorleeskampioenwedstijd binnen Deventer in de 
Centrale Bibliotheek. Wordt vervolgd.. 
 
Het volgende stukje is geschreven door Tycho: 
Op 19, 20, 21 en  22 november moesten groep 7 en 8 
voorlezen voor de rest van hun stamgroep. 
Groep 6 was de jury in de klas. 
De winnaars van Supernova waren Tycho en Fleur. 
Bij Pulsar waren Jeremy en Dylan door naar de 
schoolfinale. 
Juf Marit, juf Karin, Douwe en Jessica (moeder van 
Rodney) waren de jury bij de finale. 
De finale vond plaats in de gymzaal en was op 26 
november. 
De finalisten moesten in de gymzaal voorlezen voor 
Pulsar en Supernova. Dylan is de winnaar en mag 
voorlezen in de bibliotheek.  
 

 
 
 
 
 

 

 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.  
 
 
 



 

 

 

 

 

  NIEUWS UIT SUPERNOVA 
 
Geschreven door Diede:  
In Supernova is de muur blauw geverfd. 
Tijdens de klassenvergadering hebben we het er veel 
over gehad, gaan we de muur verven of niet?  
En welke kleur wordt het? 
Het is uiteindelijk blauw geworden. 
Op een vrijdagmiddag zijn er 9 kinderen op school 
gebleven om de muur blauw te verven. 
Ongeveer vanaf 2 uur tot kwart voor vier. 
De vader van Rodney en de moeder van Floris zijn de 
kinderen gaan helpen. 
het was veel voorbereiden, de spullen die bij de muur 
stonden weghalen, kranten neerleggen en schilderstape 
op de muur doen. 
Een paar kinderen hadden schilders spullen 
meegenomen Rodney, Tjitske, Tycho en Diede hadden 
spullen meegenomen daar hadden we zeker genoeg 
aan. 
Daarna gingen we schilderen, dat duurde ongeveer 
anderhalf uur, sommige kinderen gingen ook wat 
muziekjes opzetten.  
 
 
 

                  
 
 

  BSO 
 

Zoals bekend, staat het feest van Sinterklaas weer voor 
de deur. De kinderen zullen de aankomende weken 
druk bezig zijn met verschillende Sinterklaasactiviteiten, 
denk bijvoorbeeld aan een schoen maken, 
speculaaspoppen versieren, een Sinterklaas tekening of 
verhaal maken, pietengym, pietendans en niet te 
vergeten; pepernoten bakken.  

Sinterklaas zal op 4 december a.s. de school een bezoek 
brengen. En wij hebben vernomen dat hij ook wat 
cadeautjes achter zal laten voor de BSO. Het lijkt ons 
daarom erg gezellig om dit feest met alle BSO-kinderen 
te vieren. Dit feest zal plaatsvinden op dinsdag 4 
december a.s. van 15.00-16.30 uur. De kinderen die 
normaal op donderdag op de BSO komen, kunnen 
natuurlijk blijven tot 18.00 uur.  

Het is fijn als u aan Lèander of Marije wilt laten weten 
of uw kind/kinderen komt/komen op dinsdag 4 
december. Dit mag via de mail, persoonlijk of via de 
app.  

 

 EVEN VOORSTELLEN 
 
Mijn naam is Ivo Grob. Ik werk sinds begin dit schooljaar 
via de invalpoule op De Kleine Planeet. Ik werk op de 
dinsdagen en woensdagen op beide locaties, in 
verschillende groepen in zowel de onder-, midden-, als 
bovenbouw. 
Ik ben 35 jaar en ik kom uit Zevenaar. In 2008 ben ik 
afgestudeerd van de Pabo en sindsdien heb ik op 
verschillende scholen gewerkt. De afgelopen jaren heb 
ik fulltime ingevallen voor het Pon. Als hobby sport ik 
graag. Ik heb als kind lang  
op atletiek gezeten. Nu fitness  
ik een paar keer  per week en ga  
ik af en toe zwemmen. Daarnaast  
spreek ik graag af om met familie of  
vrienden gezellige dingen te doen. 
Ik hoop een leuke en een gezellige 
 tijd op De Kleine Planeet te hebben!  
 

 


