
 

 

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

  
 

 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
De lente is weer in het land. We kunnen heerlijk buiten 
spelen in de grote speeltuin en het wordt langer licht. 
Komend weekend gaat de zomertijd weer in dus 
maandagochtend zal het even lastig zijn om uit je bed te 
komen! Hopelijk is iedereen wakker genoeg om alle 1 
april grappen over losse veters in de gaten te hebben. 
 

  JUF INGRIT 
 
Vrijdag 22 maart heeft juf Ingrit haar laatste echte dag 
in bovenbouw Noorderlicht gehad. Aanvankelijk zou zij 
tot de meivakantie in de groep zijn, maar in goed 
overleg is besloten dat het voor haar gezondheid beter 
is dat zij nu thuis gaat uitrusten voordat zij aan haar 
nieuwe baan begint. Afgelopen week is het nog niet 
gelukt om een vaste invaller te vinden tot de 
meivakantie en heeft de groep een paar verschillende 
gezichten gezien. Voor vrijdag 29 maart is er geen inval. 
De ochtend lossen wij zelf op, de middag zijn de 
kinderen van Noorderlicht om 12.00 uur vrij. Ouders 
hebben hierover al eerder een mail ontvangen.   
 
Er zijn inmiddels gesprekken gevoerd met sollicitanten, 
Edwin, Yno en Marieke zijn nu aan het uitzoeken en 
onderhandelen om alles zo goed mogelijk te regelen.   
 

  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 wenselijk is. Wanneer 
we echt niemand kunnen vinden, laten we dat zo snel    
mogelijk weten zodat jullie opvang kunnen regelen. 

  
 

 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), 
samenleven (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. 
 
 

 
 
 
 

12 APRIL KONINGSSPELEN 

18 APRIL PAASVIERING 

19 APRIL – 3 MEI PAASVAKANTIE EN MEIVAKANTIE 



 

 

 
 
 

 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 Voorstad kast 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 hobby’s en interesses 
waardoor de kinderen vogels en de specifieke omgeving 
ontdekken en onderzoeken. 
De bovenbouw is bezig met Rivieren en water.  
 

 KONINGSSPELEN 
 
Vrijdag 12 april vieren we de Koningsspelen. We starten 
met een gezamenlijk ontbijt. De bovenbouwgroepen 
van beide locaties gaan verschillende sporten 
beoefenen ergens in Deventer.  
De onderbouwkinderen spelen bij school en 
middenbouw Luna en Apollo gaan samen op stap. Via 
het stamgroepjournaal hoor je hier meer over.   
 

 
 
 

 PAASVIERING 
 
Donderdag 18 april hebben we Paasviering. De 
ouderraad is al bezig met voorbereidingen. De 
pannenkoekenlunch is vorig jaar bij veel groepen goed 
bevallen en we willen dit weer doen. Geef je op bij je 
stamgroepouder of de juf/meester als jij ook wel een 
stapel wilt bakken. 
 
 

 TALENTATELIER 
 
Wat hebben we genoten van de twee talentateliers die 
er tot nu toe geweest zijn. Op de kalender staat dat de 
derde ronde in mei zal zijn. Deze gaat echter niet door. 
Veel van onze stamgroepleiders missen de tijd om 
voldoende toe te komen aan dans, theater, muziek en 
kunst en willen de vrijdagen daar intensiever mee aan 
de slag de komende tijd. Zij zullen waarschijnlijk ook 
hulp vragen aan jullie als ouder om af en toe wat extra 
handen te hebben. Heb je een goed idee rondom 
bovenstaande, meld je dan bij Marieke! Enkelen deden 
dit al, dat wordt zeer gewaardeerd! 
 
 

 KOFFIEOCHTEND 
 
Op woensdagochtend is er koffieochtend in de 
teamkamer. Deze ochtend wordt begeleid door Raster. 
Soms wordt er alleen gezellig gekletst, soms zijn er ook 
thema’s aan verbonden. De ene keer is dit iets leuks als 
een uitje of een activiteit, de andere keer is het een 
serieus onderwerp als depressie of sollicitaties. 
Iedereen is welkom op deze ochtenden. Er zit een groep 
dames die elkaar al erg lang kent en erg hecht is. Omdat 
er ook mensen bij zijn die geen kinderen meer op school 
hebben, kwam de vraag of zij deze ochtenden nog wel 
in onze teamkamer mogen houden. Het antwoord 
daarop is JA. De club hecht er waarde aan en wij als als 
school zien hoe veel goeds deze ochtend brengt. Zij zijn 
welkom om van onze fijne ruimte gebruik te maken. 
Tegelijk doen zij ook vaak een klusje als bijvoorbeeld 
fruit snijden voor de school. 



 

 

Naast deze Raster koffie ochtenden zal er wat vaker een 
jenaplankoffie in het leven geroepen gaan worden om 
ouders van school de kans te geven op informele wijze 
een ‘bakkie’ te doen. Dit zal zijn op de vrijdagochtend. 
De eerste keer is op vrijdag 10 mei. Marieke zal ook 
aansluiten.    
 
 

 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 van locatie Bekkumer showt 
hieronder het tenue! 
 

 
 
 

 ASTRONAUTEN 
 
Wilma werkt vanaf nu alleen nog in Apeldoorn en 
neemt afscheid van de astronauten. Dit is snel gegaan 
toen er ruimte kwam in Apeldoorn, Wilma werkte daar 
al een dag en wilde hier graag meer werken, dichter bij 
huis. Nu de mogelijkheid zich voordeed is hier snel op 
gehandeld. Wilma zal  afscheid komen nemen van de 
kinderen op een later moment.  

Vanaf 1 april neem ik definitief afscheid van DKP 
Voorstad, waar ik ruim 2 jaar samen met Patricia op de 
peutergroep heb gestaan. 
Het was een bijzondere, leerzame en verrijkende tijd 
voor mij op deze kleurrijke groep te mogen werken.   
Ik zal de peuters en collega’s zeker gaan missen, maar 
ben blij dat ik gewoon bij Dok13 kan blijven werken en 
mij helemaal kan gaan richten op mijn eigen 
peutergroep en de bso op de KJS in Apeldoorn. 
Het werken in Apeldoorn bespaart mij ook de nodige 
reistijd, die ik daardoor aan mijn gezin kan besteden. 
Ik wil een ieder bedanken voor het vertrouwen en wens 
DKP Voorstad een zonnige en fijne toekomst toe. 
Groetjes, 
Wilma 
 
Hallo beste ouder(s)/verzorger(s),   
Mijn naam is Sorena en ik ben 27 jaar oud.   
Ik werk al 6,5 jaar als pedagogisch medewerker niv. 4 op 
de Kleine Planeet Bekkumer. Ik werk daar zowel op de 
peutergroep en BSO. Per 14-3-2019 ga ik Wilma 
vervangen op de peutergroep Astronauten op locatie 
Voorstad.   
Ik hou van dansen en tegenwoordig ook van wandelen 
met mijn kleine pup Jax.   
Ik heb er super veel zin in en kijk uit om op beide locaties 
te gaan werken. 
Tot snel! 
Sorena 
 

 
 



 

 

De personele bezetting bij de Astronauten ziet er nu als 
volgt uit: 
 
maandag: Patricia en Marsha 
dinsdag: Patricia en Marsha 
woensdag : gesloten 
donderdag: Patricia en Sorena 
vrijdag: Patricia en Marsha 
 
 
 

 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.  
 
 

 

 


