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 BESTE OUDERS/VERZORGERS 

We zijn het nieuwe jaar vol enthousiasme van start 
gegaan. 

In de onderbouw wordt er gewerkt aan alles rondom 
dieren: wat eten ze,  waar wonen ze, in wat voor 
gebieden.   
Er wordt toneel gespeeld en gedanst rondom alles wat 
met dieren te maken heeft, al spelende breiden de 
kinderen hun woordenschat uit  en leren ze over de 
plattegrond van een dierenverblijf.   
Zie je gevaarlijke tijgers door de school lopen? De 
kinderen mogen zich ook schminken als een dier. 
 

 
 
   
  
 
 

De middenbouw is bezig met communicatie en 
verzamelt allerlei vragen over telefoon, whatsapp, oude 
én nieuwe manieren van communiceren. Zo zijn er oude 
typmachines, telefoons en praten ze met elkaar door 
blikjes met een touw ertussen.  
 
De bovenbouw is bezig met een project over vogels; in 
de groep hangen al allemaal vragen van kinderen die 
gaan over de soorten vogels, verschillende snavels, over 
het paren en broeden, van alles wat de kinderen willen 
weten. We gaan met elkaar op zoek naar antwoorden 
en presenteren deze aan elkaar.  
 
In midden- en bovenbouw wordt tijdens rekenen 
gewerkt aan meten en wegen. Hoe lang is de kapstok, 
hoe zwaar is de juf, hoeveel m3 is ons lokaal. Er staat 
een metalen kubieke meter in de hal, deze hebben de 
kinderen zelf in elkaar geklust. Hoe diep is de zandbak? 
De kinderen onderzoeken het allemaal.   
 

  
takjes worden gemeten  
 

  
hoe lang is deze muur?  
 
 
 
 

15 FEBRUARI 
Studiedag werken aan portretten, 
alle kinderen vrij 



 

 

 
 

  

 KINDERPARLEMENT 
 
Wekelijks overleggen de kinderen met elkaar in de 
stamgroep tijdens de klassenvergadering. Via briefjes 
die de hele week ingevuld kunnen worden komen 
onderwerpen ter sprake die onder de kinderen leven, 
zoals vaker gymmen, een jongensclub (want er is ten 
slotte een meidenclub) en buitenspelen met de kleuters 
en de bovenbouw. Uit iedere midden- of 
bovenbouwgroep zitten er één of meer kinderen die 
hun groep vertegenwoordigen in het kinderparlement. 
Met enige regelmaat komen deze kinderen samen met 
Marieke om te overleggen over vragen en ideeën uit de 
klassenvergadering.  In overleg met Marieke wordt dan 
gekeken wat mogelijk is. Wij vinden het belangrijk dat 
kinderen deze dingen zelf (leren) organiseren. Zo leren 
ze initiatief nemen en  overleggen.  

  

 BSO 
 
Onze BSO is begonnen! De ruimte ziet er gezellig uit en 
er is genoeg te doen. Onze BSO medewerker Ellen is 
met de kinderen aan het ontdekken wat er allemaal te 
doen is.  
  

 

 
 

  
  
 
 

 HULP VAN OUDERS 
 
Regelmatig helpen ouders met allerlei zaken binnen de 
school. Daar zijn we heel erg blij mee, we zien het 
plezier en de betrokkenheid groeien! Wist je dat je 
achter de moskee op het parkeerterreintje gratis kunt 
parkeren?   
In de nabije toekomst zullen we enkelen van jullie 
benaderen om in de groepen te komen helpen met 
bijvoorbeeld beeldende lessen, dan kunnen we alle 
kinderen laten genieten van bijvoorbeeld werken met 
hout, of naald en draad.   
  
 
 
 
 
 
 



 

 

 TALENTATELIER 
 
De tweede ronde talentateliers is in volle gang.   
Wat genieten de kinderen van deze vrijdagmiddagen.   
De school ruikt lekker naar eten, er wordt onder meer 
gestoeid met een figuurzaag, er worden landkaarten 
van de eigen omgeving gemaakt en buiten werkt een 
club stoere mannen zich in het zweet bij de bootcamp!   
 

  

 

 OP TIJD 
 
Oh, wat is dat bed lekker warm in de winter. Een keertje 
te laat komen kan iedereen gebeuren. Wij zien de 
laatste weken dat er wat meer kinderen te laat zijn op 
school. Natuurlijk helpt de sneeuwval niet. Als het vaker 
gebeurt, wil je er dan weer even extra je best voor 
doen? Zo kan iedereen in de kring rustig beginnen om 
8.30 uur.  
 
 

 WINDROOS 
 
Zoals jullie misschien al vernomen hebben, gaat de 
Windroos  aan de Bierstraat na de zomervakantie 
sluiten. De kinderen daar krijgen de mogelijkheid om in 
te stromen op de locatie van de Windroos in de 
binnenstad. Er zijn nu ook ouders die geïnteresseerd zijn 
in onze school. Marieke verzorgt voor al deze ouders 
een rondleiding en vertelt ze over onze school en wat 
wij hier belangrijk vinden. De ouders kunnen dan een 
bewuste keuze maken om al dan niet over te stappen 
naar onze Kleine Planeet.   
 
 
 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Voor uw agenda: 
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. 
 
 

 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.  
 


