Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine
Planeet locatie Bekkumer, modern jenaplanonderwijs,
oktober 2019

27 SEPTEMBER

2 OKTOBER

11 OKTOBER

TERUGBLIK INFORMATIEAVOND
Op de informatieavond is na het laatste nieuws over
team en school, in de onder-, midden- en bovenbouw
gesproken over ons onderwijs. De stamgroepleiders
gaven presentaties en er was ruimte voor vragen.

Start talentatelier 1

Start kinderboekenweek

Voorleeswedstrijd

16 OKTOBER

Meekijkochtend in de stamgroep

19-27 OKTOBER

Herfstvakantie

28 OKTOBER

Studiedag, alle kinderen vrij

4 NOVEMBER

Start periode ontwikkelgesprekken

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
De eerste weken zitten erop. De kinderen zijn weer
gewend op school en hebben al van alles meegemaakt.
Er is samen gespeeld, er zijn afspraken maakt, er is
gehuild en gelachen, ruzie gemaakt, er zijn problemen
opgelost en er zijn gesprekken gevoerd, binnen en
buiten. We werken samen aan het maken van een fijne
groep en zijn in alle bouwen inmiddels gestart met het
thema van de Kinderboekenweek: ‘Op reis’.

BOVENBOUWKAMP 2019
Vorige week zijn de bovenbouwgroepen op kamp
geweest: de eerste drie dagen is Supernova samen met
de bovenbouw Noorderlicht van locatie Voorstad naar
Terschelling geweest. Vanaf woensdag hebben Pulsar
en Galaxy het eiland ontdekt. Met de trein, boot, bus,
fiets… Wat een ervaring! De kinderen én begeleiders
hebben genoten en in de groepen is zichtbaar dat het
de binding tussen de kinderen versterkt heeft.

BOSDAG
Ouders hebben alweer geïnformeerd wanneer de
bosdagen in de onderbouw starten. De vier keer voor
de zomervakantie waren een pilot. De onderbouw heeft
na de ouderevaluatie vervolgens een voorstel naar
directie en MR gedaan. Over dit voorstel is gisteravond
in de MR gesproken en er zijn nog een aantal
aandachtspunten die uitgewerkt moeten worden
voordat de bosdagen starten. Dit gebeurt z.s.m. waarna
de Edwin Solen, de directeur, een besluit neemt. Dit
besluit wordt voordat de bosdagen starten, per brief
met de onderbouwouders gedeeld.

LUIZENOUDERS
Het luizenteam zoekt versterking! Iedere woensdag na
een vakantie controleert het team de kinderen op
hoofdluis. Indien nodig doen zij dat tussendoor ook nog
een keer. Geef je naam door aan juf Hannie.

VOORLEESWEDSTRIJD
Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek in het
amfitheater. Er worden binnen het thema ‘Op Reis”
verschillende activiteiten rondom mooie boeken lezen
aangeboden. Natuurlijk lezen we ook lekker veel voor.
Kinderen uit de midden- en bovenbouw oefenen door
het voorlezen voor de voorleeswedstrijd, later dit
schooljaar.

In het kader van het thema ‘op reis’ is er veel kosteloos
materiaal nodig voor the maken van vervoersmiddelen
in de middenbouw. Mocht u thuis karton, rolletjes,
dozen, stukjes hout en andere knutselmaterialen
hebben liggen die u kwijt wil: neem deze mee naar de
stamgroepen middenbouw.

GEZONDE SCHOOL
We zijn een gezonde school en dat willen we graag zo
houden. Bij ouders van nieuwe kinderen is er soms
onduidelijk wat er nou wel en niet mag. Vorig jaar heeft
de volgende opsomming ter inspiratie in de
Nieuwsraket gestaan:
In de ochtend graag voor alle kinderen fruit. Geef als
drinken op school alleen water, melk of aanmaaklimonade in een beker. (Geen pakjes of slupfruit in een
zakje: wij denken en doe naan het milieu!) Verder voor
de lunch kan in de broodtrommel: brood, krentenbol,
mueslibol, roggebrood, noten, gedroogd fruit zonder
toegevoegde suikers. Denk zelf na of wat je meegeeft
gezond is. Bij twijfel overleg je het best even met de
stamgroepleider van je kind.
Als we de hele week gezond eten, mag de traktatie best
iets zoets zijn, echter: houd het bescheiden. Eén
dingetje is echt genoeg. Bespreek bij vragen je traktatie
met de stamgroepleider.
De school en het plein zijn rookvrij. Ik heb vanmorgen
ouders bij het hek gevraagd om een paar meter voorbij
het hek te gaan staan, zodat iedereen ook rookvrij het
plein op kan lopen. Daar werken zij aan mee zodat
iedereen een frisse start van de schooldag kan maken!
Over de verkeerssituatie bij school is vorige week
overleg geweest met de buurt en de
verkeersdeskundige van de gemeente. Er is een plan
gemaakt waarbij het nog duidelijker wordt waar je wel
en niet mag parkeren met de auto en de fiets. In het
kader van het kinderboekenweekthema ‘op reis’, komt
in de stamgroepen ook de veilige reis en het vervoer
van huis naar school ter sprake. En wat wij kunnen doen
behalve afspraken maken door deze ook te respecteren:
iedereen veilig naar en van school!

MR
Voor onze locatie zitten namens alle ouders Dieuwke
(moeder Fleur en Jesse) en Lieke (moeder van Maurits)
als oudergeleding in de MR. Heb je iets waarvan je wilt
dat het onder de aandacht komt in de MR, dan kan je
dit bij hen aangeven.

GEVONDEN VOORWERPEN
In de gang bij de middenbouwingang staat de kist met
gevonden voorwerpen. Kijk met je kind even of er iets
van je kind bij zit. Wat er in de herfstvakantie nog ligt,
gaat naar het goede doel.

OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE

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
VERZOEK

Bij de onder- en middenbouwingangen staan nog even
kartonnen dozen: daarin verzamelen wij electrische
apparaten die het niet meer doen. Lever deze
apparaten in en wij sparen voor een mooi cadeau. De
apparaten worden gerecyceld.

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-14 augustus 2020
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan
vakanties:
Maandag 28 oktober
Vrijdag 6 december
Maandag 24 februari
Woensdag 6 mei
Vrijdag 22 mei
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 3 juli

Beste ouder(s), verzorger(s), we willen graag de
kinderen die jonger zijn dan 4 jaar in kaart brengen.
Gelieve naam en geboortedatum door te geven aan
Karin, mocht u dit nog niet hebben gedaan.

