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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Met de lente die nu echt lijkt te beginnen en nog drie 
weken te gaan tot aan de meivakantie, ontvangt u de 
NieuwsRaket met het laatste nieuws. 
 
 
 

  INVAL 
 
 Zoals we eerder hebben gedeeld met jullie is de situatie     
voor wat betreft inval problematisch. Het is steeds 
afwachten of we een invaller vinden wanneer iemand 
ziek is. En zo kan het gebeuren dat er een stamgroep 
een dag thuis moet blijven. Dit is niet wat we willen 
maar soms is er geen andere mogelijkheid: geen inval 
en niemand op school die deze dag beschikbaar is. 
Afgelopen tijd hebben verschillende collega's een groep 
overgenomen en dan blijft er ander werk liggen wat ook 
niet fijn is.  
Wanneer we echt niemand kunnen vinden, laten we dat 
zo snel mogelijk weten zodat jullie opvang kunnen 
regelen. 
  
 
 
 
 

  COLLEGA’S 
 
Op locatie Voorstad heeft juf Ingrit vorige week voor 
het laatst in de groep gestaan. Zij neemt komende 
weken nog een keer afscheid van de stamgroep 
Noorderlicht. Inmiddels zijn er deze week gesprekken 
gevoerd met mensen die haar plek in Noorderlicht tot 
aan de zomer kunnen overnemen. U hoort zo snel 
mogelijk wie de nieuwe stamgroepleider wordt naast 
meester Yno. 
 
Op locatie Bekkumer heeft meester Edwin maandag 
voor het laatst in Pegasus gestaan: er zijn een aantal 
werkzaamheden die hij moet oppakken voor het 
nieuwe schooljaar. Juf Ingrid A. herstelt en is inmiddels 
twee ochtenden een aantal uren op school. Haar 
herstel gaat echter langzamer dan verwacht en daarom 
is er vanaf afgelopen dinsdag een nieuwe juf op de 
maandag en dinsdag in Pegasus, naast juf Nikki. Zij heet 
Paula Pasman en zij kan tot aan het einde van het      
schooljaar blijven. Zij stelt zich hier voor: 
 
Mijn naam is Paula Pasman. Ik ben 38 jaar en ik woon 
samen met mijn vriend en twee zoontjes van 7 en 5 in 
Enter. In mijn vrije tijd doe ik aan volleybal en vind ik het 
leuk om wat leuks met de kinderen te doen.   
Inmiddels werk ik al heel wat jaren in het onderwijs. Ik 
heb een hele tijd op een montessorischool gewerkt en 
daar heb ik ook veel gewerkt in de middenbouw. Ik heb 
erg veel zin om elke maandag en dinsdag in Pegasus te 
werken.  
Groet Paula  
 
Juf Nikki blijft het aanspreekpunt van Pegasus.   
 
Juf Ingrid G. werkt nog steeds op locatie Voorstad en 
ondersteunt de bovenbouwgroep Noorderlicht. Juf 
Caroline is begonnen met werken, zij komt 3 dagen 2 
uur in Pegasus. Juf Linda heeft flink last van haar 
longen. Gelukkig gaat het met haar iets beter.  
  
 
 
 
 

 

12 APRIL KONINGSSPELEN 

18 APRIL PAASVIERING 

19 APRIL – 3 MEI PAASVAKANTIE EN MEIVAKANTIE 



 

 

 STUDIEDAGEN 18 EN 19 MAART 
 
Tijdens de studiedagen vorige week heeft het team 
gewerkt aan de volgende stap in onze aanpak rekenen: 
Denken in Doelen. Daarnaast hebben we 5 speerpunten 
gekozen die de komende jaren verder uitgewerkt en 
verdiept gaan worden. De speerpunten zijn: levend 
taalonderwijs (de teksten, taalonderwijs in relatie met 
onze thema's), levend rekenonderwijs (denken in 
doelen), stamgroepwerk (dat zijn onze thema's), 
samenwerken (de Kiva aanpak over hoe we met elkaar 
omgaan) en het portret. Per speerpunt zijn nieuwe 
actieteams samengesteld waarbinnen de mensen het 
speerpunt aanpakken.  
Verder ronden een aantal mensen in het team de 
jenaplanopleiding voor de zomer af en anderen dit 
najaar. 
 
 

 DE WIJK VOORSTAD 
 
Edwin, Marieke en Karin hebben een 
netwerkbijeenkomst in speeltuin de Driehoek 
bijgewoond waarbij verschillende instanties en mensen 
die in de wijk Voorstad werken en wonen elkaar 
ontmoet hebben. Er is gekeken waar we samen aan 
kunnen werken binnen de wijk op het gebied van jeugd 
en ouderen, openbare ruimte (bijvoorbeeld 
verkeersveiligheid, afval) en verbinding tussen mensen. 
De gele Voorstadkast is ook ter sprake gekomen: deze 
kasten worden 17 april officieel geopend en zijn 
bedoeld om elkaar binnen Voorstad te informeren en 
dingen te delen. Mocht u iets in de kast willen plaatsen 
en/of hangen wat belangrijk is voor Voorstad, loop dan 
even de school in en vraag om de sleutel. 
 
 

 IN DE STAMGROEPEN 
 
In de onderbouw is een ei gevonden en de kinderen zijn 
op zoek naar waar dit ei vandaan komt, wat er in kan 
zitten en hoe daar mee om te gaan. Om de paar dagen 
zijn er aanwijzingen waarmee de kinderen verder op 
onderzoek kunnen. Inmiddels is duidelijk dat er een 
buitenaards ei zou kunnen zijn... 
De middenbouw ontdekt Nederland aan de hand van 

verschillende families die in verschillende provincies 
wonen. De families hebben specifieke hobby’s en 
interesses waardoor de kinderen vogels en de 
specifieke omgeving ontdekken en onderzoeken. 
Bovenbouw: een mooi voorbeeld van dat de wereld ons 
klaslokaal is, is het onderwerp deze keer in de 
bovenbouw: de strijd tegen het water. Met de 
waterschapsverkiezingen en het hoge water in de IJssel 
vorige week, onderzoeken de kinderen hoe wij in 
Nederland met water omgaan.  
 

 KONINGSSPELEN 
 
Vrijdag 12 april vieren we de koningsspelen die dit jaar 
in teken staan van water. De bovenbouwgroepen gaan 
verschillende sporten beoefenen ergens in Deventer.  
De onder- en middenbouwkinderen spelen bij school. 
We zoeken ouders die willen begeleiden bij de 
spelletjes: geef je naam door aan de ouderraad om deze 
dag te laten slagen!! ordekleineplaneet@gmail.com 
 
 

 PAASVIERING 
 
Over de paasviering op donderdag 18 april volgt 
komende week informatie van de ouderraad. 
 

 
 
 

 TALENTATELIER 
 
Voor het komende talentatelier zoeken we mensen die 
handig zijn met de naaimachine. Er is inmiddels een 
naaimachine op school. We willen schorten maken om 
te gebruiken in onze keuken. Geef je naam door aan 
j.veldhorst@dekleineplaneet.nl.  
 

mailto:ordekleineplaneet@gmail.com
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 LUIZENCONTROLE  
 
Na de voorjaarsvakantie is er geen luizencontrole 
geweest. Er zijn op dit moment te weinig ouders om alle 
hoofden te checken. 
 
 

 MR  
 
De medezeggenschapsraad heeft vorige week 
woensdag vergadert. Komende week komen de notulen 
op de website van de Kleine Planeet. 
Voor vragen, ideeën en andere suggesties kunt u dit 
emailadres gebruiken: mr@dekleineplaneet.nl 
 
 

 NIEUW SCHOOLTENUE 
 
Sinds deze week heeft de Kleine Planeet een nieuw 
schooltenue wat kinderen gaan dragen bij verschillende 
activiteiten buiten school: het schoolvoetbaltoernooi en 
de avondvierdaagse bijvoorbeeld.  
Meester Léander, meester Ben en juf Jojanneke hebben 
dit samen geregeld en Ivar showt hieronder het tenue! 
 

 
 

 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Vakanties: 

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 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. 
 
 

 OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE   

Wij hebben nog niet van iedereen de ouderbijdrage 
ontvangen. Met de schoolreisjes voor de deur vragen 
wij u dit zo spoedig mogelijk over te 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.  
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