Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine
Planeet, locatie de Bekkumer, modern
jenaplanonderwijs, mei 2019
MAANDAG 13
T/M
DONDERDAG 16
MEI

AVOND4DAAGSE

Verder zijn in Poolster Wesley en Carel begonnen. En in
de Grote Beer Hennie. Bij Orion is Raven gestart.
Welkom allemaal!

DINSDAG 21 MEI

OUDERAVOND INLOOP VANAF 19.45
UUR, START 20.00 UUR

Korte terugblik op de meivakantie: de BSO kinderen zijn
bij elkaar op beide locaties op bezoek geweest. Die
middagen hebben zij geknutseld. Verder zijn ze op pad
geweest met de trein.

WOENSDAG 22
EN DONDERDAG
23 MEI

MEEKIJKOCHTEND OUDERS

WOENSDAG 29
MEI

SCHOOLREIS MIDDENBOUW

VRIJDAG 31 MEI

STUDIEDAG ALLE KINDEREN VRIJ

DONDERDAG 6
JUNI

SCHOOLFOTOGRAAF

DONDERDAG 13
JUNI

SCHOOLREIS ONDERBOUW

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Fris en uitgerust na de vakantie gestart, stellen we een
aantal nieuwe mensen voor: juf Kim Wijnhoud staat in
Jupiter op dinsdag en woensdag naast Juf Nathasja en in
Pluto op donderdag naast meester Arnon. Zij komt in
plaats van meester Ivo, die niet meer in de invalpool
werkt. In de bovenbouw komt juf Anne Postma, zij
werkt op de dagen van meester Yno, die de komende
weken in de bovenbouwgroep Noorderlicht op locatie
Voorstad is. Hij gaat daar de nieuwe juf Erna inwerken.

Ook hebben twee teams, samengesteld uit kinderen
van beide locaties, meegedaan aan het
schoolvoetbaltoernooi en goed gespeeld. Geen prijs dit
jaar maar wel laten zien wat de Kleine Planeet in petto
heeft.

AVOND4DAAGSE
Volgende week wordt de avond4daagse gelopen. Bij
deze Nieuwsraket vindt u als bijlage de brief waar alles
in staat. Er doen maar liefst 53 kinderen van beide
locaties en begeleiders mee! De Ouderraad is druk met
de voorbereidingen. Dit jaar lopen de kinderen in de
nieuwe shirts van de Kleine Planeet.

CULTUURONDERWIJS
Woensdag 8 mei heeft collega Minouche van locatie
Voorstad bij de raadsvergadering Cultuurvisie van de
gemeente, gesproken over het belang van het behoud
van de Cultuursubsidie voor scholen. Deze dreigt weg te
worden bezuinigd waardoor de Kleine Planeet (en
andere scholen) geen vakdocenten voor muziek en
creatief/kunstonderwijs meer kunnen inzetten. Er
waren nog 19 andere bezorgde sprekers die avond en
eind mei beslist de gemeenteraad. We zijn heel
benieuwd!!

BUITENDAG ONDERBOUW
Aanstaande vrijdag start de pilot ‘buitendag
onderbouw’. Tot aan de zomervakantie gaan de
kleutergroepen 1x per 2 weken op de vrijdag naar het
bos bij Schalkhaar. Poolster gaat samen met Hubble van
locatie Voorstad. Grote Beer en Maan gaan de andere
vrijdagen samen. De onderbouw wil samen met ouders
en kinderen, kijken en ervaren, hoe een hele dag buiten
spelen en werken bevalt.
Een hele dag buiten ontdekken, onderzoeken, uitrusten,
spelen, eten en werken past binnen ons onderwijs: de
wereld is je klaslokaal. Er is een locatie gevonden met
bos en een ruimte waar we kunnen schuilen mocht het
even gaan regenen.
Afgelopen 17 april hebben 34 ouders de
informatieavond bezocht en naast complimenten,
kritische vragen gesteld, waar het onderbouwteam blij
mee is. In juni is de evaluatie van de pilot door ouders
en team en wordt de beslissing genomen: gaat de
buitendag komend schooljaar door, of wordt daar nog
even mee gewacht.

BEZOEK JAPAN
In de meivakantie zijn acht collega's van de Kleine
Planeet naar Japan gevlogen om daar de eerste
Jenaplanschool van het land te openen. Een mooi
moment om uitwisseling tussen kinderen te laten
plaatsvinden. De kinderen van de Kleine Planeet hebben
armbandjes gemaakt voor hun leeftijdsgenootjes in
Japan. Als antwoord hierop hebben de Japanse
kinderen tekeningen gemaakt voor de kinderen van de
Kleine Planeet. Het is mooi om te zien hoe blij iedereen
was met de post vanuit de andere kant van de wereld.

SCHOOLREISJES ONDER- EN MIDDENBOUW
Op de jaarkalender staat bij woensdag 29 mei de
schoolreis vermeld. De middenbouw gaat inderdaad die
dag naar het Openluchtmuseum in Arnhem. De
onderbouw gaat op een andere dag, namelijk
donderdag 13 juni. Zij gaan naar het Land van Jan
Klaassen in Braamt. De dag is veranderd omdat 29 mei
al volgeboekt was bij J. Klaassen. Informatie over de
schoolreis krijgt u binnenkort van de stamgroepleiders.

THEMA VOOR DE KOMENDE WEKEN
In de stamgroepen wordt gewerkt aan het thema Tijd:
bij de kleuters wordt dit ingevuld rond Sprookjes. In de
middenbouw gaat het over twee kinderen die rond
1900 leven in een volksbuurt. Als werkvorm wordt
meervoudige intelligentie aanpak gebruikt. In de
bovenbouw werken de kinderen aan Griekse mythen.

PARKEREN OP SCHOOL
Op dit moment wordt opnieuw verder gewerkt aan de
verkeersveiligheid rond de school. Vanwege het kappen
van de bomen heeft dit stilgelegen. Nu de stoep aan de
overzijde van de straat echter nog steeds als
parkeerplaats wordt gebruikt blijft de situatie gevaarlijk!
Afspraak is en blijft dat auto’s niet mogen parkeren op
de stoep. Ook niet als er niemand van school staat.
Automobilisten kunnen doorrijden naar de
parkeerplaats bij de ateliers (rechtdoor, de helling op),
of in de Ramelerstraat (linksaf en niet voor de oprit van
buurtbewoners). Komende tijd wordt onderzocht welke
parkeerverhinderende maatregelen op de stoep
worden geplaatst zodat het zicht op de straat duidelijk
blijft en iedereen veilig kan oversteken. Tot dan vragen
wij u niet met de auto op de stoep te parkeren.

FORMATIE VOLGEND SCHOOLJAAR 2019-2020
ENKELE ANDERE SCHOOLZAKEN
Op school praten en leren we over zorg dragen voor je
(leef)omgeving en wat je daar aan kan doen. Het
gebruiken van een hervulbare beker is een kleine
bijdrage aan het verminderen van afval. We moedigen
het gebruik van zo’n beker aan, en ook het drinken van
water in de stamgroep door de beker te vullen wanneer
het drinken van thuis op is. Om het afval op school te
verminderen geven we de pakjes die nog meekomen,
weer mee terug naar huis.

21 MEI OUDERAVOND
Dinsdag 21 mei is er de jaarlijkse ouderavond. Inloop
vanaf 19:45 uur en om 20:00 uur wordt gestart met een
korte KiVa inleiding. Daarna kan gekozen worden voor
een praktische workshop over levend taalonderwijs of
het stamgroepwerk: hart van ons jenaplanonderwijs. U
kunt ervaren hoe de kinderen in de stamgroep werken.
Volgende week krijgt u de uitnodiging voor deze
interessante avond!

Met de zomervakantie in zicht wordt komende weken
aan de formatie voor het nieuwe schooljaar gewerkt.
Dat houdt in wie in welke stamgroep gaat of blijft
werken, op welke dagen, enzovoort. Tegelijk gaat het
team aan de slag met de nieuwe stamgroepindeling:
naar welke stamgroep gaan de oudsten van onder- en
middenbouw en in welke onderbouwstamgroepen
komen de jongsten? Op maandag 1 juli krijgt u de brief
met de informatie over de stamgroepindeling: kinderen
per stamgroep en stamgroepleider(s).

LAATSTE RONDE TALENTATELIER
Vrijdag 17 mei start de laatste talentatelierronde van dit
schooljaar: kinderen uit midden- en bovenbouw hebben
weer kunnen kiezen uit verschillende activiteiten.

GELE KAST VOORSTAD
Voor de meivakantie zijn de gele kasten in Voorstad
officieel in gebruik genomen na een actie van de
wethouder bij de gele kast bij speeltuin de Driehoek. De
kast is er voor de buurt, de school, om nieuws,
informatie en andere positieve zaken te delen. Er wordt
nu uitgezocht hoe de kast goed gebruikt kan worden.
Mocht iemand al iets in de kast willen hangen, kom dan
even naar Karin.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2018-2019
Vakanties:
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.

OPROEP VOOR REKENMATERIAAL
Voor ons rekenen in doelen zijn wij dringend op zoek
naar keukenweegschalen en personenweegschalen.
Heeft u er thuis één over, dan willen we hem graag
hebben.
Verder zoeken wij nog:
Het spel “wie is het". Daar kunnen we een
rekenspel van maken.
Lego. Het liefst alleen blokjes
Kurken van wijnflessen. Om te kunnen tellen en
eenvoudige sommen inzichtelijk te maken.

OPROEP EIERDOZEN
We zijn door onze voorraad lege eierdozen heen.
Wilt u voor ons de eierdozen bewaren?

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.

