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

Vrijdag 30 november 12.50u
Start Talentateliers
Maandag 3 december 13.30u
stamgroepviering Luna. Ouders opa’s
oma’s enz. zeer welkom!
Woensdag 5 december 9.00u
Sinterklaasviering. De school gaat dus
om 9.00 uur open! Alle peuters
welkom.
Dinsdag 18 december 11.45u
Kerstviering peutergroep Astronauten
Donderdag 20 december kerstmarkt
met optredens en kerstdiner op
school. Meer informatie volgt.
Vrijdag 21 december kinderen om
12.00u vrij

KERSTVIERING
Op 20 december is de kerstviering met diner weer op
school. Meer informatie volgt in de week van 10
december.
VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Voor uw agenda:
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.

BESTE OUDERS/VERZORGERS
Sint is in het land, wat een feest! De hal is gezellig
versierd door ouders, waarvoor onze dank. Ook is er al
een Pietje geweest om onze schoenen te vullen.
Woensdag 5 december vieren we het Sinterklaasfeest
op school. Wij openen de deur dan om 9.00 uur en
zullen met de hele school de Sint ontvangen.
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.

OUDERTEVREDENHEID EN OUDERHULP
In de bijlage vind je de samenvatting van de
ouderenquête. In dit overzicht vind je 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 jij iemand bent die de
moeite heeft genomen om de enquête in te vullen.
Daarnaast een overzicht van wat de ouderraad doet en
wat stamgroepouders (kunnen) doen. Dit overzicht is
met de ouderraad besproken. Manon, Saskia, Priscilla,
Bianca en Ina zullen jullie via de Nieuwsraket af en toe
ook om hulp vragen.

KINDEREN EN SMARTPHONES
Het meenemen van mobiele telefoons door kinderen
wordt door ons afgeraden. Nemen de kinderen toch
hun telefoon mee, dan wordt de telefoon uitgezet en
ingeleverd bij de stamgroepleider. Er is een kluisje in de
groep aanwezig hiervoor. Het meenemen geschiedt op
eigen risico.

TRAKTATIES IN ONZE GEZONDE SCHOOL
De afgelopen jaren heeft onze school hard gewerkt om
een gezonde school te worden. Dit willen we natuurlijk
blijven. We krijgen nu schoolfruit en zijn dankbaar dat
ouders dit voor ons snijden zodat de kinderen
gemakkelijk veel fruit eten op school. Omdat we steeds
meer nieuwe ouders binnen school krijgen, zetten we
nog even de afspraak over traktaties hier neer zodat je
helemaal op de hoogte bent:
Kinderen trakteren één ding. Houd het klein. Het is een
feestje, dus het mag best iets zoets zijn. Twijfel je?
Overleg dan even met de stamgroepleider.
Wij stamgroepleiders blijven ook graag gezond en fit
dus wij snoepen mee van deze traktatie van de kinderen
van onze eigen groep. Kinderen gaan niet de klassen
rond. Wel mogen ze bij Marieke een klein cadeautje
komen halen.

FORMULIER BIJZONDER VERLOF
Regelmatig ontvangen wij van ouders een aanvraag
voor bijzonder verlof. Als het om
familieomstandigheden gaat zijn hier speciale regels
voor. Wij gunnen jullie je uitjes echt van harte, maar zijn
ook gebonden aan wettelijke verplichtingen. Vakanties
en weekenden weg inclusief vrijdag of maandag zijn
helaas niet toegestaan.

TALENTATELIERS
Morgen, vrijdag 30 november, beginnen we met de
talentateliers. Alle kinderen hebben zich ingeschreven
en we gaan er geweldige middagen van maken. Er
wordt gedanst, muziek gemaakt, spelletjes gespeeld,
kunst gemaakt, er worden knuffels gemaakt, er
wordt getimmerd en er worden
vriendschapsarmbandjes gemaakt. We zijn heel blij dat
er zoveel ouders meehelpen. We hopen jullie snel wat
foto’s te tonen! Een vraag van Marieke: speel je een
instrument en wil je komen laten zien hoe het werkt op
vrijdag 7 of vrijdag 14 december? Laat het me dan
weten.

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!

NIEUWS VAN DE ASTRONAUTEN (PEUTERGROEP)

OUDERBIJDRAGE

Ditjes en datjes:
* We merken dat er steeds vaker speelgoed
meegenomen wordt van thuis. Wij verzoeken jullie om
zoveel mogelijk het speelgoed thuis te laten. Zo kan het
niet kapot gaan of kwijt raken.
Op advies van de leidsters hebben enkele nieuwe
kinderen dit nodig om te wennen in de groep.
* Het koude weer zit er weer aan te komen, wij vragen
jullie om mutsen, sjaals en handschoenen aan te doen
bij uw kinderen. Graag jassen voorzien van naam.
*Ook spelen wij regelmatig in de speeltuin of met de
modderkeuken, wij adviseren om voor uw kind
laarzen mee te nemen (deze mogen op de groep
blijven).

Wij horen soms van ouders dat ze eerst willen zien of
we leuke dingen doen van het schoolgeld, voordat ze
bereid zijn dit te betalen. Dit is de kip en het ei verhaal;
zonder schoolgeld kunnen we er ook geen bijzondere
dingen van organiseren natuurlijk!

Sinterklaas viering bij de peuters:
Woensdag 5 december komen Sinterklaas en zijn pieten
op bezoek op school. Deze dag zijn alle peuters die niet
op deze dag opgevangen worden welkom. Voor alle
kinderen geldt dat onze deur deze dag om 9.00 uur
open gaat, zodat we gezamenlijk met de onderbouw en
middenbouw het sinterklaasfeest kunnen vieren. Deze
dag is er GEEN spel inloop. De kinderen kunnen gewoon
om 12.00 uur weer opgehaald worden. Graag
aanmelden als uw kind komt. Er hangt een intekenlijst
op de deur.

Bovenbouw (leerjaar 6-7-8)
Reisje € 50,00 (kamp) / Fonds € 25,00 Totaal € 75,00

Kerstviering bij de peuters:
Vanaf 10 december gaan we over in de kerstsfeer.
Donderdagavond 20 december van 17.00 uur tot 19.00
uur vindt het kerstdiner plaats. Ook de peuters vieren
kerst avond samen met al hun leidsters.
Wat is de bedoeling:
Alle kinderen maken voor ongeveer 6 personen een
gerechtje. In de week van 10 december hangt er een
lijst bij de deur, daarop kan aangegeven worden wat
jullie willen maken. Ouders zijn tijdens de kerstviering
welkom in het buurthuis, hier geven de oudere kinderen
van school die avond een kort optreden. De peuters
doen hieraan niet mee omdat het al spannend genoeg is
om in het donker naar school te gaan.
Vrijdag 21 december begint de kerstvakantie. Maandag
7 januari is de school weer open.
Groeten,
Marsha, Wilma en Patricia

Voor degene die nog geen schoolfondsgedeelte 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

U kunt het schoolgeld ook in termijnen betalen, dit kunt
u bij de directie aangeven.
Via Stichting Leergeld kunt u ook schoolgeld aanvragen.

