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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
De laatste weken van het schooljaar zijn aangebroken 

en staan in teken van het afronden. De oudsten van 

Pulsar en Supernova zijn bezig met de voorbereidingen 

voor hun afscheid en sommigen kijken vast vooruit naar 

het voortgezet onderwijs: ze maken kennis of gaan 

wennen.  Op de achtergrond zijn er de voorbereidingen  

voor het sterrenfeest op 5 juli en volgend schooljaar. 

Kortom, altijd weer een drukke en tegelijk prachtige 

periode! 

 

 

 

 

 

Let op! De wisselochtend wordt verplaatst. Op de 

jaarkalender staat de wisselochtend op donderdag 11 

juli van 10:30 tot 12:00. Dit is meteen de laatste 

schooldag. Tijdens de wisselochtend komen de 

kinderen elkaar tegen in de nieuwe stamgroep. Omdat 

de schoolwoonkamer die laatste schooldag al bijna 

opgeruimd is voor de zomervakantie, kiezen we er voor 

om de wisselochtend te verplaatsen naar donderdag 4 

juli, ook van 10:30 tot 12:00. 

Maandag 1 juli krijgt u de informatiebrief met de 

nieuwe stamgroepindeling en de stamgroepleiders 

voor komend schooljaar.   

 

  PORTRET JUNI  
 
Maandag 24 juni gaat het portret mee naar huis. De 
ouders van de kinderen in groep 7 worden uitgenodigd 
voor een gesprek. Voor alle andere ouders geldt dat er 
dit schooljaar twee gespreksmomenten zijn geweest: 
het start gesprek in september voor jongsten 
middenbouw en bovenbouw  of het ontwikkelgesprek 
in oktober/november. In februari zijn de 
portretgesprekken geweest met het portret. 
 
In de week van 24 juni zijn er alleen gesprekken op 
verzoek, dus niet voor iedereen. Als u als ouder iets wil 
bespreken, dan schrijft u zich in op de lijst die vanaf 
maandag 17 juni tegenover de kamer van juf Hannie 
hangt. Dat is bij de hal, links  voordat de gang naar de 
onderbouw inloopt. U kunt ook uitgenodigd worden 
door de stamgroepleider. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10, 11 EN 12 
JUNI 

PINKSTEREN EN STUDIEDAGEN, 
KINDEREN VRIJ 

DONDERDAG 13 
JUNI 

SCHOOLREIS ONDERBOUW 

DINSDAG 25 
JUNI 

OUDERAVOND BOVENBOUW  
19.00-20.00 UUR KAMP 

DINSDAG 25 
JUNI 

OUDERAVOND ONDERBOUW 
20.00-21.00 UUR BOSDAG 

DONDERDAG 4 
JULI 

10.30 – 12.00 UUR WISSELOCHTEND 

VRIJDAG 5 JULI STERRENFEEST  



 

 

 OUDERAVOND 25 JUNI  
ONDERBOUW 20:00-21:00 BOSDAG 
 
De onderbouwgroepen hebben inmiddels 2 bosdagen  
gehad en de kinderen hebben van alles ontdekt. 
Behalve de beestjes ontdekken en leren herkennen, 
wordt er veel geklommen, verstopt en versleept.    
Maandag 17 juni krijgt de onderbouw een brief mee 
waarin wordt gevraagd om alle gedachten en 
ervaringen met de bosdagen te delen. Alle reacties 
hebben we graag 21 juni terug. Tijdens de ouderavond 
op 25 juni om 20:00u op de Bekkumer delen we deze 
reactie tijdens een evaluatiegesprek. Op basis van de 
uitslagen neemt het team en directie namens de school 
daarna een besluit over de pilot voor komende 
schooljaar.  
 

 SCHOOLREISJES ONDER- EN MIDDENBOUW 
 
De middenbouwgroepen zijn vorige week naar het 
Openlucht Museum in Arnhem geweest.  
De school probeert ieder jaar een educatieve 
bestemming te vinden die past binnen het thema waar 
aan gewerkt wordt. Op die manier zoeken we steeds 
naar een mooie combinatie van een interessant en leuk 
dagje uit.  
De onderbouw groepen gaan volgende week donderdag 
13 juni naar het Land van Jan Klaassen waar zij spelend 
op zoek gaan naar verhalen en sprookjes.  
 
 

 THEMA VOOR DE LAATSTE WEKEN 
 
De laatste weken van dit schooljaar worden ingevuld 
rond het thema ‘Werelds!’ Dit wordt ook de invulling  
het sterrenfeest van vrijdag 5 juli. Het sterrenfeest is 
tussen 16:00 en 17:30 en meer informatie volgt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BOVENBOUWKAMP 2019 
 

Zoals elk jaar gaat de bovenbouw (6/7/8)  in het begin 
van het schooljaar op kamp.  
Op kamp kan je fijn samen praten, spelen, en 
ontdekken.  
Zo leer je elkaar en de groep nog beter kennen.  
Dit jaar is het bovenbouwkamp in september.  
We gaan naar een bijzondere plek namelijk Terschelling. 
Op dinsdag 25 juni is er tussen 19:00 en 20:00 uur, in de 
villa's op locatie Bekkumer, een kamp-inloop-avond 
voor alle vragen en/of ideeën. 
  
En natuurlijk is  het ook besproken in de groepen en 
hebben  de kinderen ook van alles kunnen vragen. 
We hebben al heel veel enthousiaste reacties gehoord/ 
gelezen en we hebben er heel veel zin in! 
 Of zoals de Friezen zelf zeggen: it siel hiel spesjaal 
weze. Het wordt vast heel bijzonder. 
 
    

                           
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 ENKELE ANDERE SCHOOLZAKEN 
 
MR 
Nieuw vanuit de medezeggenschapsraad. 
Vooraankondiging: Vanessa Langevoort (ouder van Isis) 
neemt afscheid. Wie is geïnteresseerd om zich de 
komende 3 jaar in te zetten voor de MR.  De MR komt 5 
keer per jaar bijeen. Voor meer informatie: ga naar Yno 
of Dieuwke, moeder van Jesse (Jupiter) en Fleur 
(Supernova).  
 
OR 
De ouderraad bestaat nu uit 3 mensen en zoekt 
uitbreiding volgend schooljaar. In de ouderhulplijst die 
na de zomer meegaat kunt u aangeven geïnteresseerd 
te zijn. Voor informatie: spreek Mariska (moeder Liam 
Pegasus), Sabine (moeder Nick Maan) of Esther 
(moeder Boaz/Jupiter of Roos M/ Grote Beer) aan.    
De OR helpt de komende tijd mee aan het sterrenfeest! 
 
Koffie met…. 
U bent dinsdag 18 juni  van harte welkom voor koffie 
met Karin. De koffie en thee staan klaar om 8:30 in de 
teamkamer. 
 
 

 PARKEREN: NIET OP DE STOEP! 
 
Een onderwerp dat blijft terugkeren en waarbij we 
gelukkig zien dat steeds meer mensen de ernst van de 
situatie inzien. Er zijn verschillende instanties  
(gemeente, buurt, toezicht, politie, moskee- en 
ateliergebruikers en natuurlijk de school, team en 
kinderen) betrokken de verkeersituatie rond school en 
dat kost tijd, veel tijd voor afstemming en uiteindelijk 
uitvoering van verkeersveilige maatregelen. 
Maatregelen die voor meer veiligheid van de kinderen 
rond de school zorgen.  
Tot die tijd staan er pionnen en wanneer mogelijk 
iemand van school op de stoep, tijdens het brengen en 
halen. De stoep wordt en mag ook niet als 
parkeerplaats gebruikt worden.  Zo blijft de straat 
overzichtelijk en kan iedereen, en met name de 
kinderen, veilig aan komen lopen, fietsen, rijden of 
oversteken. 
   
 

 GROEN PLEIN 
 
Het plein is een schoolplein in ontwikkeling. En vorige 
hebben we een subsidie gekregen van de provincie 
Overijssel om aan de slag te gaan met het kleuter-
peuterplein. Zo verandert er steeds iets om kinderen uit 
te dagen anders te spelen, te ontdekken of te 
observeren. Het is belangrijk om deze veranderingen 
goed te volgen zodat de kans op een ongelukje zo klein 
mogelijk is. Wanneer er iets gemaakt wordt, bekijken 
we meteen wat een aanvaardbaar risico is omdat een 
totaal veilig plein niet te realiseren is. Wel een zo veilig 
mogelijk plein. 
Als er dan toch iets gebeurd, passen we de situatie waar 
mogelijk aan. Bij het amfitheater wordt zeer binnenkort 
een aantal aanpassingen gedaan, zoals de hoeken, de 
valhoogte en de ruimte rond de glijbaan. 
 
 

 TALENTATELIER 
 
Komend schooljaar staan de ateliers meer in teken van 
de thema’s waar we mee aan de slag gaan. We zoeken 
naar een betere verbinding tussen de activiteiten die we 
de kinderen willen aanbieden en de talenten van 
ouder(s). In de informatiebrief van 1 juli staan ook de 
thema’s voor komend jaar met suggesties en ter 
inspiratie om als ouder een atelier te verzorgen. 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2018-2019 

Vakanties: 

15 juli start zomervakantie 
 
Studiedagen en administratiedagen team: 
de kinderen zijn vrij op: 
dinsdag 11 juni 
woensdag 12 juni 
vrijdag 12 juli  
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2019-2020 

Hersfvakantie 21-25 okt 2019 
Kerstvakantie 23 dec 2019 -3 jan 2020 
Voorjaarsvakantie 17 feb-21 feb 2020 
Paasvakantie 10 april-13 april 2020 
Meivakantie 27 april-5 mei 2020 
Hemelvaart 21 mei 
Pinksteren 1 juni 
Zomervakantie 6 juli-15 augustus 2020 
 
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties: 
Dinsdag 11 september 
Maandag 28 oktober 
Vrijdag 6 december 
Maandag 24 februari 
Woensdag 6 mei  
Vrijdag 22 mei 
Dinsdag 2 juni 
Vrijdag 3 juli 
 

 OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE   

Wij hebben nog niet van iedereen de ouderbijdrage 
ontvangen. Gelieve dit zsm te doen. 
 
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 
 
  
 
 

 


