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Bosdag Poolster en Grote Beer
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Sint op school

6 DECEMBER

Studiedag, alle kinderen vrij

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
Afgelopen woensdag is er in Nederland massaal
gestaakt. Ook het team van de Kleine Planeet was ruim
vertegenwoordigd. Nu weer duimen of de politiek
begrijpt dat er structureel geld moet komen voor het
onderwijs. In ieder geval voelen wij ons gesteund door
vele ouders en willen jullie bedanken voor de vele
hartverwarmende reacties in gesprekjes en via de mail.
Een andere manier om het team te steunen is door een
bijdrage te leveren bij het ondersteunen van diverse
activiteiten als luizencontrole, stamgroepouder, een
atelier draaien of helpen klussen op het plein.
Bij de start van de carriere van uw zoon/dochter op de
Kleine Planeet is ook afgesproken dat elke ouder ergens
bij zou helpen. Gelukkig komen veel ouders deze
afspraak ook na. Fijn! En voor de ouders die fulltime
werken: Zaterdag is er weer een klusdag op het
kleuter/peuterplein op de Bekkumer. Vele handen
maken licht werk. Welkom.

LEERPLICHT
De gemeente Deventer gaat meer toezien of kinderen
wel naar school gaan in de vorm van het inzetten van de
leerplichtambtenaar.
Ouders zijn verantwoordelijk dat hun kind naar school
gaat. En scholen zijn verantwoordelijk voor het
doorgeven van het verzuim.
Dat kan ongeoorloofd verzuim zijn. Bijvoorbeeld zonder
toestemming van de directie buiten schoolvakanties op
vakantie gaan. En dat kan overig verzuim zijn.
Bijvoorbeeld regelmatig te laat komen of langdurig of
regelmatig ziek zijn. Wij gaan hier scherper op toezien
en melden dit bij de leerplichtambtenaar.

STAPPENPLAN BIJ TIJDELIJKE ZIEKTE
Tot nu toe is het ziekteverzuim van de Kleine Planeet
gering. Dat is fijn omdat het werken met het vaste team
het prettigst is voor iedereen. Ook weten we dat het
vinden van invallers in Deventer een pittige klus is.
Als iemand ziek is dan laat hij/zij dat de leidinggevenden
zo snel mogelijk weten. Dit al voor 7.00 uur.
Daarna horen we tussen 7.00 en 7.15 of er een invaller
is. Vanaf 7.15 uur bellen we eerst de duo-collega, mocht
hij/zij beschikbaar te zijn.
Daarna kijken we naar een beschikbare collega die
ambulant is op de betreffende dag.
Daarna benaderen we een ouder die een
lesbevoegdheid heeft.
Mocht dat niet lukken, dan zijn we genoodzaakt om u te
berichten dat we die dag voor uw kind geen onderwijs
kunnen verzorgen. En dat laten we u dan zo spoedig
mogelijk weten per mail en per telefoon.
Wij verdelen de kinderen NIET over andere
stamgroepen omdat dat de onderwijskwaliteit van de
andere groep niet ten goede komt.
Wij zetten ook GEEN onbevoegden voor de groep.
Mocht u een onderwijsbevoegdheid hebben als
leerkracht of als onderwijsassistent, laat dit dan zo snel
mogelijk weten. En mocht u interesse hebben om een
carriere in het basisonderwijs te starten dan wil ik u
graag op weg helpen.

TERUGBLIK STUDIEDAG
Afgelopen studiedag heeft het team gewerkt aan ons
onderwijsaanbod levend taal, rekenen en het thema
van deze periode: mijn leven. De vorige periode is
geëvalueerd en afspraken zijn gemaakt om ons
onderwijs verder te ontwikkelen en verbeteren.

NIEUWS ONDERBOUW
Bosdag
Vandaag zijn de Poolster en de Grote Beer weer naar
het bos geweest. De proefperiode van de bosdag voor
de zomer is geëvalueerd, bijgesteld en er is een advies
gegeven aan de MR en directie. Zij hebben ingestemd
met de bosdag als vast onderdeel van het
onderbouwprogramma. Dit schooljaar gaan de groepen
9x naar het bos in Schalkhaar.

Schoolwoonkamer
Poolster en Grote Beer hebben extra ruimte in de
schoolwoonkamers gekregen door het plaatsen van een
vide. Dit is een extra verdieping in de groep waar
kinderen kunnen spelen. De kinderen zijn enthousiast
en zien volop mogelijkheden om ander spel te spelen.
Kom een keer in de groep kijken!

OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE
Graag uw aandacht voor de ouderbijdrage, mocht u nog
niet hebben betaald dan verzoeken wij u vriendelijk dit
alsnog 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

VO-VOORLICHTINGSAVOND
Voor de ouders van de kinderen uit leerjaar 8 er is op
donderdag 21 november een voorlichtingsavond op de
locatie Bekkumer.
De ouders zijn vanaf 19.15 uur welkom voor een kopje
koffie/thee. Vanaf 19.30 uur zal de voorlichting starten.
De eindtijd is rond 20.30 uur. Tijdens deze voorlichting
komt u meer te weten over het Voortgezet Onderwijs
en welke middelbare scholen zich hier in de omgeving
bevinden. De avond wordt begeleid door Anneke
Versteeg. Zij is werkzaam in het Voortgezet Onderwijs.
Voor alle ouders die meer willen weten over het
voortgezet Onderwijs:
•
De verschillende VO-scholen uit Deventer en
omgeving (Holten, Zutphen, Apeldoorn en Twello)
bieden komende maanden allerlei meekijkmiddagen/
informatieavonden aan. Meer informatie kunt u vinden
op de websites van de verschillende scholen.
•
Bijna alle VO-scholen in Deventer behoren tot
het Etty Hillesumlyceum.
https://www.ettyhillesumlyceum.nl/
•
Vorig schooljaar is er een nieuwe VO-school
gestart in Deventer. Het SVPO. https://www.svpo.nl/
Algemene informatie over het Voortgezet Onderwijs
kunt u vinden via de volgende link:
http://www.scholenkeuze.nl/voortgezetonderwijs/onderwijsvormen.html

GEZOCHT: LUIZENOUDERS
Iedere woensdag na een vakantie zijn er hulpouders die
meteen om 08:30 alle groepen langs gaan en de
kinderen controleren op luizen en neten. Momenteel
zijn er drie ouders (dank !) die dit zouden willen doen.
Dit is te weinig. Vandaar dat de kinderen na de vakantie
ook niet gecontroleerd zijn.
Wij zijn dan ook dringend op zoek naar versterking
zodat de luizencontrole weer door kan gaan.
Voor dit schooljaar gaat het om de volgende drie data:
Woensdag 08 januari – 08:30 tot 09:30
Woensdag 26 februari – 08:30 tot 09:30
Woensdag 13 mei – 08:30 tot 09:30
Wil je meehelpen?: laat dit weten aan Karin of Yno.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
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:
Vrijdag 6 december
Maandag 24 februari
Woensdag 6 mei
Vrijdag 22 mei
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 3 juli

