Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine
Planeet, locatie de Bekkumer, modern
jenaplanonderwijs, februari 2019

13 FEBRUARI

Stamgroepviering Pegasus

15 FEBRUARI

Studiedag werken aan portretten,
alle kinderen vrij

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Naast sneeuwballen waren er gisterochtend
krentenbollen voor de kinderen tijdens het jaarlijkse
voorleesontbijt, onderdeel van leesweken. We
besteden natuurlijk het hele jaar aandacht aan lezen,
maar tijdens de leesweken in januari staat lezen extra in
de belangstelling d.m.v. nieuwe boeken, naast verhalen
ook gedichten, de leeswedstrijd en het voorleesontbijt.
Er gebeuren momenteel veel dingen in en rond de
school, allemaal in teken van / als onderdeel van ons
onderwijs waarbij de wereld het klaslokaal is. De
bovenbouw is inmiddels een aantal keren op onderzoek
geweest in de natuur in de omgeving van Deventer,
naar sporen van dieren. Zij kregen hulp van twee
deskundigen, een boswachter en een vogelaar. In de
onderbouw zijn de hulpdiensten gesignaleerd; niet om
hulp te bieden maar om te vertellen en ervaren hoe een
echte agent of dierenambulance broeder er nu uit ziet
en wat hij allemaal doet. De middenbouw verdiept zich
in communiceren: oude manieren en nieuwe manieren
om met elkaar in contact te komen: bellen, mailen,
whatsappen, brieven schrijven, praten, enz.

Viering Pegasus voor ouders staat op de kalender op 11
februari. Dat wordt 13 februari. De uitnodiging volgt.
Donderdag 14 februari wordt het thema communicatie
in de middag afgesloten in de stamgroepen. Informatie
krijgt u vanuit de stamgroep.

STAGIAIRES KOMENDE TIJD
In Maan zal tot aan de zomervakantie juf Céline haar
lio-stage gaan lopen. Zij stelt zich voor:
Hoi ouders en kinderen.
Mijn naam is Céline, en ik ben 22 jaar. Ik ben een Pabostudente van het Saxion en zit momenteel in het laatste
jaar van de opleiding. Misschien dat sommigen van jullie
mij al kennen, want ik heb al eerder stage gelopen op
de Kleine Planeet. Dat beviel zo goed, dat ik na mijn
minor ‘buitenonderwijs’ in Noorwegen, terugkeer naar
de Kleine Planeet voor mijn LIO (Leraar in Opleiding) eindstage in de kleutergroep Maan.
Ik kan ontzettend genieten van buiten zijn en ik zie veel
waarde in het buiten zijn met kinderen. Ik hou van
wandelen, dierensporen zoeken, schilderen, knutselen,
gitaar spelen en in bomen klimmen.
Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten. Tot snel!

Bram gaat van Pegasus naar Pulsar.
Tom en Marit nemen afscheid en Lotte en Çagnur
blijven in de onderbouw, waarbij Lotte van Maan naar
de Grote Beer gaat.

VOORSTELLINGEN
De middenbouwgroepen gaan op 5 februari naar de
voorstelling Mist, op het Theaterschip in het
Havenkwartier. Voor het vervoer daarheen zoeken we
nog mensen die willen rijden. U kunt zich opgeven op
het formulier dat naast de deur bij de stamgroepen
hangt.
OP TIJD KOMEN
We willen de uren op school goed gebruiken en daarom
is het belangrijk om op tijd te beginnen. Om die reden
hebben we een aantal jaren geleden gekozen voor de
inloop van 8:15 tot 8:30 zodat we echt om 8:30 rustig
kunnen starten in de kring. Kinderen die later
binnenkomen storen de kring en missen zelf de
gezamenlijke start en dat is voor iedereen vervelend.
We vragen opnieuw dat alle kinderen voor 8:30 binnen
zijn en om 8:30 alle ouders weer buiten. Mocht u even
willen praten of kom dan naar de teamkamer waar ook
koffie en thee staat. Bij de peuters is de inloop tot 8:45
uur.

INSCHRIJVEN PORTRETGESPREKKEN MAART
In week van 4 maart zijn de portretgesprekken. U kunt
inschrijven voor portretgesprekken vanaf maandag 11
februari tegenover de kamer van juf Hannie in de grote
hal, op de linkermuur. U kunt inschrijven tot 28 februari.
De portretten gaan maandag 25 februari mee zodat u
thuis samen kan kijken naar de ontwikkelingen van uw
kind(eren).

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Vakanties:
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.
KOKEN OP DE KLEINE PLANEET
Zoals in het stamgroepjournaal afgelopen week heeft
gestaan is het ‘koken met sterren’ gestart tijdens de
derde reeks talentateliers. Om de keuken zoveel
mogelijk en structureel te gebruiken is een plan
geschreven waarmee we subsidie hebben gekregen om
naast koken tijdens de ateliers, de keuken meer te
gebruiken. Het doel is dat alle kinderen dit schooljaar
(en komende jaren) minimaal één keer per jaar in de
keuken koken. Dat kan zijn tijdens een atelier, maar ook
in kader van kerst, het sterrenfeest of een andere
viering. Dit jaar krijgen we voor een deel ondersteuning
van Loes Aarnink en wordt de moestuin ook gekoppeld
aan de recepten die de kinderen gaan uitvoeren. Met
het inrichten en onderhouden van de moestuin en het
koken, werken de kinderen aan rekenen, (wegen,
meten), taal (recepten lezen, nieuwe woorden,
gereedschappen). Door kinderen te laten ervaren waar
vandaan en hoe ingrediënten een gerecht kunnen
worden, leren zij wat gezond eten is, proeft en inhoudt.

Het resultaat is te proeven bij de verschillende
vieringen, zoals afgelopen kerst.
Met het plan ‘koken met sterren’ hebben we overigens
de tweede prijs van 500 euro gewonnen bij de Deventer
Gezondheidsprijs!!
Tegelijkertijd wordt de keuken gebruikt door Restokids
waarbij o.l.v Louise Appelo van Raster op de komende
maandagmiddagen 12 kinderen na schooltijd ook aan
de slag gaan met gezond eten koken. Na afloop is na
afloop er steeds een proeverij.
HAZELNOTENBOS
Dinsdag 5 februari gaan Pulsar en Supernova samen
met een aantal vrouwen van het multiculturele netwerk
‘Vrouwen voor elkaar’, 60 hazelnootstruiken planten op
de Rielerenk. In samenwerking met milieucentrum de
Ulebelt en Michiel Bussink van Stichting Land&Keuken
krijgen de struiken daar een plek als onderdeel van
Deventer Stadsnoten. Een project dat tot doel heeft om
meer notenbomen en struiken aan te planten in
Deventer. De kinderen krijgen ook een workshop over
wat voor een lekkere dingen je met hazelnoten kan
maken.

Daarnaast kunnen we altijd (groene) handen gebruiken.
Het volgende klusmoment staat gepland op zaterdag 2
maart. U bent van harte welkom om mee te werken!
Meer informatie volgt binnenkort.
VIERINGEN OP DE KLEINE PLANEET
Komende week krijgt u een brief waarin de vieringen tot
aan de zomervakantie staan beschreven; welke
vieringen komen nog (en staan ook op de kalender), hoe
we deze vieringen invullen en waarom wij dat zo doen.
Vieringen is één van de 4 pijlers van Jenaplan, naast
werk, gesprek en spel. Later dit schooljaar volgen de
vieringen die in de periode september-december
gebeuren.
OUDERBIJDRAGE
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

GROEN SCHOOLPLEIN
Na een korte pauze is het kernteam Groen Schoolplein
weer bij elkaar geweest en staat de aanpak van het
kleuter-peuterplein op het programma. We hebben
subsidie aangevraagd bij de provincie Overijssel. De
provincie wil in 2023 alle schoolpleinen in Overijssel
groen hebben en stimuleert scholen op verschillende
manieren. Wij zijn al op weg en kunnen de subsidie
goed gebruiken. Ons plan ligt ter inzage op de piano in
de hal, naast de peuters.

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.

