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

2 OKTOBER

Start kinderboekenweek

11 OKTOBER

Voorleeswedstrijd
Bosdag Zon en Hubble

WEEK VAN
14 OKTOBER

Meekijkochtend in de groep

19-27 OKTOBER

Herfstvakantie

28 OKTOBER

Studiedag, alle kinderen vrij

4 NOVEMBER

Start periode ontwikkelgesprekken

8 NOVEMBER

Start talentatelier ronde 1

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. 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’.

TERUGBLIK INFORMATIEAVOND
Op de informatieavond werd er verteld over het werken
in de onder-, midden- en bovenbouw. De
stamgroepleiders gaven presentaties en er was ruimte
voor vragen. Bij de onderbouw was het ontzettend
druk, wat mooi om te zien hoe ouders zich betrokken
voelen bij de school. De sfeer was erg goed en we
zagen leuke en mooie ontmoetingen tussen ouders.
BOVENBOUWKAMP 2019
Bovenbouw Noorderlicht is met bovenbouw Supernova
van de Bekkumer op kamp geweest naar Terschelling.
Met de trein, boot, bus, fiets… Wat een ervaring! De
kinderen én begeleiders hebben genoten en in de
groep is zichtbaar dat het de binding tussen de
kinderen versterkt heeft.

MIDDENBOUW
Zoals sommigen van jullie al weten hebben Ömmenör
uit groep Luna en haar moeder in september een fiks
auto-ongeluk gehad. Ömmenör is al een paar weken
thuis en wordt daar verzorgd. Wat fijn dat mensen zo
meeleven en zelfs grote zus Asya ophalen en weer
thuisbrengen. Zodra Ömmenur in een rolstoel mag (ze
moet nu nog liggen) wil ze graag weer naar school
komen. Heel veel beterschap!
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.

TALENTATELIER
Op 8, 15 en 22 november zijn er weer talentateliers op
de vrijdagmiddag. Heb je zin en tijd om drie keer met
een groepje kinderen van groep 3 t/m 8 iets te doen?
Denk aan timmeren, schilderen, gipsen, spekstenen,
knutselen, sporten, dansen, fietsen repareren, of…
Meld je aan bij Ellen Pamboer of bij Marieke. Je kunt je
ook opgeven om te komen helpen, we overleggen dan
met jou bij welk groepje je aansluit. Inmiddels staan
koken, spelletjes en muziek op het programma.

VOORLEESWEDSTRIJD
Woensdag 2 oktober start de kinderboekenweek. Op
school zullen wij binnen het thema ‘Op Reis” ook
verschillende activiteiten rondom mooie boeken lezen
aanbieden. Natuurlijk lezen we ook lekker veel voor. Op
vrijdag 11 oktober wordt de kinderboekenweek in de
midden- en bovenbouw afgesloten met een
Voorleeswedstrijd! Twee dappere kinderen uit
Noorderlicht, één uit Apollo en één uit Luna zullen voor
de hele school voorlezen. Er komt een jury vanuit de
Bibliotheek en er zal een pauzenummer opgevoerd
worden door enkele kinderen. Aan het eind horen we
wie de voorleeskampioen van onze school is voor dit
jaar!
Wij willen graag zo veel mogelijk publiek, ouders zijn
dan ook zéér welkom!!!

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. Om te
drinken op school alleen water, melk of aanmaaklimonade in een beker, voor onderbouw liever in een
bidon vanwege omvallen. (Geen pakjes, denk aan het
milieu!) Verder voor de lunch 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, houd het bescheiden, één dingetje is echt
genoeg.
We willen graag dat de hele school en het terrein
eromheen een rookvrij gebied is, willen jullie daaraan
meewerken? Ook rond 13.55 voor de school een
sigaretje liever niet, er staan dan meerdere mensen te
wachten. Onze dank is groot!

MR
Voor onze locatie zitten namens alle ouders Liza en Pim
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 hal, in de hoek naast het lokaal van juf Ellen, staat
een grijze bak 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.
VIJF TWAALF
Voor de vijfde dag van de twaalfde maand zijn we als
OR op zoek naar een originele manier om de Man die
dan op bezoek komt binnen te brengen. Heb je een
goed idee en/of weet je hoe we dat kunnen regelen?
Laat het dan weten aan Bianca of Manon (OR) of aan
Marieke.

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
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

?

