Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine
Planeet locatie Voorstad, modern jenaplanonderwijs,
mei 2019
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BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Na een heerlijke lange vakantie waarin veel kinderen
goed uitgerust zijn, heeft iedereen van alles
meegemaakt. Meester Yno, Meester Edwin en juf Eva
zijn met 5 collega’s van locatie Bekkumer in de vakantie
in Japan geweest en hebben daar de eerste
jenaplanschool van Japan bezocht. Juf José bracht door
de kinderen gemaakte vriendschapsarmbandjes mee
die heel dankbaar werden ontvangen.

En nu vol energie weer aan de slag. Meester Yno is
deze weken elke dag in Noorderlicht aanwezig en
daarnaast start juf Erna al twee dagen per week. De
onderbouw is naar de Ulebelt gegaan voor hun nieuwe
thema de Boerderij en de middenbouw werkt aan een
thema van Overgrootmoeders tijd. In dit kader gaat het
schoolreisje van de middenbouw dit jaar ook passend
in het thema naar het Openluchtmuseum. Daar is van
alles te doen, spelen en beleven.

OUDERAVOND
Maandag 20 mei is er weer een avond voor jullie als
ouder/verzorger. Inloop is om 19.30u, we starten om
19.45u (tot 21.15u)
Deze keer staat het onderwerp pesten op het
programma. Wat doen wij als school om dat te
voorkomen? We vertellen over KiVa, een programma
om op scholen pesten te voorkomen of terug te
dringen. We leggen uit wat het verschil is tussen ruzie,
pesten en plagen en wat het belang is van de hele groep
in een pestsituatie. Ook vertellen we hoe je er thuis met
je kind over kan praten, en hoe we er als school mee
omgaan. Verder laat juf Ellen zien hoe zij en wij aan ons
kunstonderwijs werken. Er is deze avond afwisseling
tussen luisteren en zelf bezig zijn. Na afloop is er tijd om
even na te praten.
Meld je aan bij Eva, Marieke, de stamgroepleider of
Edwin zodat we een beeld hebben van het aantal
mensen dat op de avond komt. Meer weten over
bijvoorbeeld het verschil tussen pesten en plagen? Kijk
alvast op https://www.kivaschool.nl/ouders

BOSDAG
Na een informatieavond voor de ouders gaan de
kleuters deze vrijdag voor het eerst een hele dag naar
een scoutinggebouw met stuk bos in Schalkhaar. De
komende periode zijn er 4 van zulke bosdagen waarin
de kinderen veel zullen buiten spelen en ontdekken. Al
dit buiten bewegen en ontdekken is heel goed voor de
ontwikkeling van kinderen. Bij de deur van de speelzaal
hangen inschrijflijsten voor het vervoer, wat fijn dat er
zoveel ouders mee willen helpen en denken. Na deze 4
keer gaan we samen met ouders en collega’s evalueren
of dit iets is waar we mee verder willen.

GROEI VAN DE SCHOOL
Het zal jullie niet ontgaan zijn, onze school groeit. De
opgestarte BSO bloeit en het team ontwikkelt zich.
Vorig schooljaar waren en drie groepen, nu zijn het er
vier en volgend schooljaar start de vijfde groep. Zoals
bekend hebben we dan twee kleutergroepen, twee
middenbouwgroepen en 1 bovenbouwgroep. Het blijft
ook bij twee onderbouwgroepen. Met alle
aanmeldingen die er nu zijn, is de onderbouw voor
volgend jaar al bijna vol. In groep 1 zijn nog maar een
paar plekjes beschikbaar.
Op onze prachtige peutergroep is nog plaats. Spreek je
iemand die geïnteresseerd is in onze school? Laat ze
dan weten dat als hun kind hier naar de peutergroep
gaat, er met zekerheid een plekje voor hun kind is op
school.

BSO
Op onze BSO wordt het steeds gezelliger en mooier. De
inspectie is onlangs op bezoek geweest en was zéér
tevreden over het handelen van de leidsters, de manier
waarop de kinderen met elkaar omgaan en de
activiteiten. Er ligt een prachtig rapport waar we heel
trots op zijn. Afgelopen vakantie is er ook een mooie
keuken geplaatst. De laatste tegeltjes worden deze
week gezet. Heerlijk voor de BSO om van alles te koken
en bakken en ook voor de rest van de school om gebruik
van te maken in lessen en talentateliers.

OPROEP 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 we nog het spel “wie is het".
Daar kunnen we een rekenspel van maken.

SCHOOLVOETBAL IN DE MEIVAKANTIE
Afgelopen vakantie hebben 4 gemixte teams van beide
locaties meegedaan aan het schoolvoetbaltoernooi,
topteams met geweldige inzet! Er werd ook gespeeld in
de finale door de jongens van groep 4-5-6 en er kwam
een team tot de tweede ronde. Superknap!
Er waren veel supporters en het waren gezellige dagen.

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.
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:

KOFFIEOCHTEND
Tijd voor koffie en een goed gesprek
Voor alle ouders van de Kleine Planeet die vrijdag 10
mei vanaf 8.30u zin hebben:
Vind je het gezellig om met andere ouders even een
bakkie te doen?
Is er iets waarvan je wilt weten hoe dat nou precies zit
hier op school?
Wil je alvast een beetje het weekendgevoel te pakken
krijgen?
Vind je het leuk om even kennis te maken met iemand?
Wees dan welkom op onze koffieochtend !

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.

