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 BESTE OUDERS/VERZORGERS 
 
Deze eerste lentedagen gebeurt er weer van alles in de 
school! We zijn gestart met nieuwe thema’s. Onze 
omgeving staat centraal. De onderbouw zal werken 
over de lente en over vragen die kinderen hebben 
rondom het thema ruimte. Dat kan gaan over planeten 
maar ook over de ruimte in en rondom onze school. De 
middenbouw gaat zich bezighouden met Nederland. De 
introductie van dit thema werd verzorgd door 
vogelliefhebbers oma Dory en oud-zeeman opa Wim, zij 
geven een feest voor hun 40-jarig huwelijk en hebben 
de hulp van de kinderen nodig om hun zes kinderen uit 
alle hoeken van Nederland te bereiken.  In de 
bovenbouw gaat het over water, rivieren en wat daar 
allemaal bij hoort. De kinderen hebben het gehad over 
waar water allemaal vandaan kan komen en dit leverde 
prachtige verhalen op van kinderen die kortere of 
langere tijd in een ander land zijn geweest. Ben je 
nieuwsgierig? Kijk volgende week tijdens de gesprekken 
eens op de themaborden in de groep, daar kun je zien 
wat de groep zoal bezighoudt. 
 

 
 
Oma Dory en Opa Wim op bezoek 
 

   JUF INGRIT 
  
Juf Ingrit gaat de Kleine Planeet verlaten. Zij heeft een 
andere baan gevonden en zal daar uiterlijk 1 mei 
beginnen. Zij heeft dit vandaag samen met meester Yno 
in de groep aan de kinderen verteld en de kinderen 
hebben hierover een brief mee naar huis gekregen. Wij 
gaan op zoek naar een goede vervanger voor haar. 
 
 

 TEAMKAMER 
 
Heel hartelijk dank aan alle ouders die meegeholpen 
hebben om onze teamkamer te pimpen: er is 
geschuurd, gelakt, gesausd, behangen, gedanst op foute 
Jaren ‘80 muziek en schoongemaakt. Nu nog de laatste 
dingen ophangen en dan kunnen we genieten van onze 
nieuwe teamkamer. Kijk gerust even om het hoekje als 
je nieuwsgierig bent.  
 

 

4, 5 EN 7 MAART PORTRETGESPREKKEN 

11 MAART OPEN HUIS 

15 MAART STAKING, SCHOOL IS DICHT 

18 EN 19 MAART STUDIEDAGEN, KINDEREN VRIJ 



 

 

  PORTRETTEN 
 
Komende week zijn de portretgesprekken. In de 
midden- en bovenbouw zijn de kinderen hierbij 
aanwezig. Tijdens deze gesprekken worden, anders dan 
op de jaarkalender stond vermeld, de portretten 
uitgereikt. Zo kunnen de stamgroepleiders meteen wat 
dingen toelichten.  
 
 

   NIEUWE KINDEREN 
 
In februari zijn er weer nieuwe kinderen gestart bij ons 
op school. In onderbouw Hubble zijn Ghazal, 
Tsegereda, Xin Yen en Nikodem begonnen.  In 
middenbouw Luna zijn Saja en Gina gestart en in 
middenbouw Apollo is Alayna erbij gekomen. Welkom 
allemaal en veel plezier op de Kleine Planeet! 
  
 

  OPEN HUIS 
 
Maandag 11 maart is het open huis. De school is dan 
open om iedereen die geïnteresseerd is te ontvangen. 
Opa’s, oma’s, buren, mensen die een school zoeken 
voor hun kind, echt iedereen is welkom!  
 

 

  PARKEREN 
 
Gelukkig zijn er heel veel ouders die hun auto op de 
parkeerplaatsen in de buurt neerzetten en met hun kind 
over de stoep naar school lopen. Let er voor de 
veiligheid van de fietsende kinderen op dat je niet op 
de stoep of langs de weg voor school parkeert maar je 
auto in een daarvoor bestemd vak zet. 

 
 

 GELE KASTJE 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  
 

 

  ONDERBOUW 
 
Het is de ouders van de onderbouw ongetwijfeld niet 
ontgaan; de groep groeit enorm! Wij zien dat en spelen 
daar op in: volgend schooljaar zal er een tweede 
onderbouwgroep komen. Hoera!  
 
Juf Minouche heeft het nu erg gezellig met al haar 
kleuters, maar een paar extra handen in deze groep die 
na de meivakantie over de 30 kinderen heen gaat, is 
natuurlijk wel wenselijk. 
Binnen het team hebben wij samen gekeken hoe we dit 
gaan vormgeven. Juf Ellen zal 4 dagen per week vanaf 
9.45 uur ingezet gaan worden om bij de onderbouw te 
helpen. De groep blijft één stamgroep en start en 
eindigt de dag samen. Tussendoor kan er in twee 
ruimtes gespeeld worden, het lokaal naast Hubble 
wordt ook ingericht en juf Ellen houdt daar toezicht en 
werkt met groepjes kinderen.  
 
Wil je er rekening mee houden met het brengen in de 
groep dat het een beetje vol wordt? Een kort afscheid 
als je kind al langer in de groep zit, is erg fijn.  
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 BOVENBOUW 
 
In de bovenbouw is op donderdag en vrijdag ook een 
extra paar handen in de groep gekomen. Juf Ingrid 
Geensen werkte tot nu toe op de Kleine Planeet locatie 
Bekkumer en wordt nu tijdelijk ingezet in bovenbouw 
Noorderlicht om met kleine groepjes kinderen extra te 
oefenen of hen te helpen bij het werk. 
 
De bovenbouw heeft voor de vakantie een prachtig 
thema over vogels gehad. De kinderen hebben onder 
meer een eigen vraag over vogels onderzocht, een 
prentenboek over vogels gemaakt en ze hebben 
nestkastjes gemaakt bij de afsluiting. 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN  
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 
 
 

 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. 


