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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Het lenteweer van de afgelopen dagen geeft energie en 
die kunnen we goed gebruiken!  
De komende tijd gebeurt er veel op school: het 
stamgroepwerk staat in teken van ‘ruimte’ en dat wordt 
per bouw als volgt ingevuld: de onderbouw vindt 
volgende week iets in de stamgroep en dan….????  
De middenbouw is maandag gestart met “Op reis door 
de provinciën”. 
De bovenbouw verdiept zich in de strijd tegen het 
water. Ook interessant in kader van de 
waterschapsverkiezingen op 20 maart, waarbij weer in 
de speelzaal gestemd kan worden. 
Daarnaast gaat de bovenbouw samen met een 
internationale vrouwengroep hazelnotenstruiken 
planten op de Rielerenk (tegenover het ziekenhuis), in 
kader van Deventer Stadsnoten: meer eetbare noten in 
de stad. Behalve het planten gaan de kinderen ook 
koken met noten.  
 
Nieuws over onze collega’s:  met juf Ingrid (Aalderink) 
uit Pegasus gaat het langzaamaan beter: zij komt op de 
maandag en dinsdag een paar uur op school en werkt 
met kleine groepjes kinderen. 

Juf Caroline is herstellende van een fietsongeluk en 
heeft haar rechterarm nog in een spalk. Volgende week 
wordt er gekeken hoe zij weer kan starten op school. Juf 
Ingrid (Geensen) is tot aan de meivakantie op de 
donderdag en vrijdag in Noorderlicht, de bovenbouw 
op locatie Voorstad. 
 
Zoals gemeld gaat het kleuter-peuterplein op de schop. 
Wat de komende tijd de klusdagen gaan worden hoor 
je zo snel mogelijk,  zodat je, wanneer je zin hebt om 
(even) je handen uit je mouwen te steken, je kan 
aansluiten. Wordt vervolgd.  
 
 

  MAANDAG 11 MAART OPEN HUIS 
 
Maandag 11 maart hebben beide locaties van de Kleine 
Planeet Open Huis, waarbij tussen 9:00 en 11:30 uur de 
deuren open staan voor mensen die de school willen 
leren kennen voor hun kind(eren), maar ook voor 
iedereen die de school eens van binnen wil zien en 
benieuwd is naar jenaplanonderwijs.   
 

 GEVONDEN VOORWERPEN 
  
 Bij de ingang van de middenbouw, en dat is de eerste 
deur aan de linkerkant wanneer je door de grote poort 
het plein op komt lopen, staat de doos met gevonden 
voorwerpen. En deze doos is alweer helemaal vol… 
sinds januari. Komende week kun je nog kijken naar 
(verloren en/of kwijtgeraakte) spullen. Vrijdag 8 maart 
gaan de spullen die nog in de doos zitten naar de 
kringloop. 
 

 

 INFORMATIEOCHTEND KOKEN MET  
STERRENOUDERS      
 
Zoals jullie met kerst en afgelopen talentenatelier 
gemerkt hebben, gebeurt er veel in de keuken van de 
Kleine Planeet. Dat is ook precies de bedoeling van het 
plan ‘koken met sterren’. We willen graag samen blijven 
koken en hebben daar onze sterrenouders bij nodig: we 
nodigen alle ouders die zich afgelopen jaren in de 
keuken hebben ingezet (bij een atelier, met een 
stamgroep, vanuit de moestuin) uit voor een 
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informatieochtend over gezond koken met kinderen, 
het receptenboek van de Kleine Planeet en de 
organisatie in de keuken. Onder leiding van Loes 
Aarnink, voedingscoach, wordt bekeken hoe we de 
keuken kunnen blijven gebruiken. De keukenouders zijn 
uitgenodigd en jij bent natuurlijk ook van harte welkom 
als je van plan bent (om in de toekomst) mee te gaan 
koken. 
Vrijdagochtend 8 maart, 8:30 uur inloop in teamkamer, 
daarna start om 8:45 uur de informatieochtend bij de 
BSO boven en deze duurt tot 10:30 uur. 
 

 NIEUWE KINDEREN 
 
Afgelopen week zijn gestart in Poolster Donna en 
Kaelani in Maan. Welkom op de Kleine Planeet! 
 
 

 GELE KAST WIJK VOORSTAD 
 
Gezocht! 
Vrijwilligers voor het beheer van de Voorstad 
Communicatie kast 
Bent u bewoner van Voorstad? Dan is het u misschien 
opgevallen dat er sinds kort meerdere grote gele 
vitrinekasten op centrale punten in de wijk staan. Bij de 
basisscholen en buurthuizen en op de Beestenmarkt. De 
mooie kasten zijn een cadeau van de gemeente 
Deventer, WijDeventer en van Voorstad Beweegt aan 
de bewoners van Voorstad. De kasten hebben als doel 
om voorbijgangers op de hoogte te brengen van leuke 
activiteiten uw wijk of buurt. We noemen het dan ook 
communicatie kasten.  
De mooie gele kasten zoeken vrijwilligers die ze willen 
beheren.  
Iets voor u? Het kost niet veel tijd! Uurtje per week! 
Wat mag u doen:  er voor zorgen dat de kast netjes en 
gevuld blijft!! 
Flyers en posters bij het buurthuis of de school in uw 
buurt op halen en in de kast hangen.  
Er mogen ook knutselwerkjes van kinderen in de kasten 
uitgestald worden.  
Iets voor u?? 
U kunt zich melden bij: Mariëlle 
m.hilckmann@ggdijsselland.nl 
 

 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: 
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. 
 
 

 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 
 
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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