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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
De donkere dagen zijn er weer. In school maken we het 
gezellig. Afgelopen dinsdag hebben we met elkaar 
ontbeten. Alle ouders die hieraan meegeholpen hebben 
in de voorbereiding hartelijk dank! 
We hebben afscheid genomen van Fatima en Waqas, zij 
zijn verhuisd naar Vleuten. Silas, Ricardo en Fernando 
zijn nieuw bij ons op school. Zij zijn gestart in Zon, 
Hubble en Apollo.  Van harte welkom en veel plezier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    TERUGBLIK STAKING 6 NOVEMBER 
 
Afgelopen woensdag is er in Nederland massaal 
gestaakt. Ook het team van de Kleine Planeet was ruim 
vertegenwoordigd. Nu weer duimen dat 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 carrière van uw zoon/dochter op de 
Kleine Planeet is besproken dat elke ouder ergens bij 
helpt. Gelukkig steken veel ouders met plezier de 
handen uit de mouwen om het voor de kinderen nog 
mooier en beter te maken op school. Fijn!  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

8,15,22 
NOVEMBER 

Talentateliers 

15 NOVEMBER Bosdag Hubble 

5 DECEMBER 
Sint op school  
alle kinderen vrij om 12 uur 

6 DECEMBER Studiedag, alle kinderen vrij 

11 DECEMBER ANWB streetwise op school 



 

 

 

  LEERPLICHT EN VERZUIM 
 
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. 
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. 
 
 

    OUDERRAAD – WIE ZIJN WE 
 
Kevin vader Sharvani  
Bianca moeder van Milan en Britt 
Mariska moeder van Mika 
Ina Oma van Mika 
Manon Moeder van Beau en Julian 
Net nieuw aangemeld: Famina moeder Elysha en 
Amirah 
Samen vormen wij dit jaar de OR voor de Kleine Planeet 
Voorstad. 
 
De OR helpt de school bij het organiseren van 
activiteiten en vieringen zoals sinterklaas, kerst en het 
sterrenfeest. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen 
een leuke tijd hebben bij deze vieringen. 
Bij sommige activiteiten of het versieren van de school 
kunnen we de hulp van ouders goed gebruiken. We 
zullen hiervoor onder andere intekenlijsten hangen op 
het prikbord bij de ingang van de school, nu eerst voor 
hulp bij versieren voor Sinterklaas en Kerst. 
Heb je vragen of leuke ideeën? Of interesse om je bij 
ons aan te sluiten? Laat het ons weten. Er staat altijd 
wel iemand van ons op het schoolplein. 
 
 
 

 

 VRAGEN OVER DE OUDERBIJDRAGE  

De ouderbijdrage wordt gebruikt voor het organiseren 
van leuke extra’s voor uw kind op school. Dit betekent 
dat hiervan onder andere de volgende zaken betaald 
worden: decembercadeaus, traktaties bij de 
verschillende vieringen, een extra excursie bij een 
thema, activiteiten bij het sterrenfeest, enz. Hoe meer 
ouders deze bijdrage betalen, hoe meer we met elkaar 
kunnen doen. 
Soms horen wij dat ouders hier vragen over hebben. U 
kunt hiervoor terecht bij Marieke of Edwin.  
 
 

 VOORLEESWEDSTRIJD 
 
Op vrijdag 11 oktober hadden we weer een 
Voorleeswedstrijd als afsluiting van de 
kinderboekenweek. De hele school kwam bij elkaar en 
onder belangstelling van kinderen en ouders werd er 
voorgelezen door kinderen uit Apollo, Luna en 
Noorderlicht. De wedstrijd werd gepresenteerd door 
twee kinderen en er was een echte jury. De uiteindelijke 
winnaar van de wedstrijd was John, hij zal onze school 
vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd in de regio. 
Gefeliciteerd John, en alle andere toppers ook heel erg 
bedankt dat jullie ons zo mooi hebben voorgelezen!  
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 TALENTATELIER 
 
Vrijdag 8, 15 en 22 november zijn er weer talentateliers, 
De voorbereidingen zijn in volle gang en alle kinderen 
van midden- en bovenbouw hebben zich in middels 
ingeschreven. Kijk eens op de inschrijflijst bij de 
voordeur, dan zie je wat er allemaal te doen is. Fijn dat 
zich weer zoveel ouders hebben aangemeld om te 
helpen.   
 

   BOSDAG 15 NOVEMBER 
 
Volgende week vrijdag gaan Hubble en Zon weer naar 
het bos. 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. 
 
 

 ANWB STREETWISE 
 
Woensdag 11 december komt ANWB Streetwise een 
verkeersprogramma verzorgen. De kleuters krijgen 
verkeersles in het speellokaal, de middenbouw krijgt les 
met een klein autootje in de gymzaal van de Olijfboom 
(waar ze normaal gymles hebben) en de bovenbouw 
krijgt een digitale les in de groep waarna ze met de fiets 
op het schoolplein een parcours zullen afleggen. Voor 
de bovenbouw is het dus van belang dat ze die dag met 
de fiets zijn. 
Als er ouders zijn die op dinsdag 10 december even 
willen helpen om het plein aan te vegen, dan is die hulp 
zeer welkom. 
 

   SINT OP SCHOOL 
 
Donderdag 5 december zal de Sint ons met pieten 
bezoeken op school. We wachten hem samen op voor 
de school, de deur zal dus nog even gesloten blijven. Is 
dit een probleem vanwege je werk, geef het dan even 
aan bij de stamgroepleider. Die vangt je kind dan buiten 
op zodat jij als ouder op tijd weg kunt. 

 

 KOKEN MET KINDEREN OP SCHOOL 
 
Zoals eerder vermeld, is er afgelopen zomer een 
prachtige leerkeuken geplaatst in de BSO ruimte. Daar 
willen we graag vaak en veel gebruik van gaan maken. 
We hebben een subsidie Jong Leren Eten ontvangen en 
zijn nu op zoek naar ouders die er plezier in hebben om 
gezonde voeding te promoten en die het leuk vinden 
om met regelmaat met een groepje kinderen te koken. 
Voor interesse, meld je bij Marieke.   
 
 

    STAPPENPLAN BIJ ZIEKMELDEN 
 
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 7.30 of er een invaller 
is. Vanaf 7.30 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 
carrière in het basisonderwijs te starten dan wil ik 
(Edwin) u graag op weg helpen.  
 
 



 

 

    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/voortgezet-
onderwijs/onderwijsvormen.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   OUDERBIJDRAGE 
 

Graag uw aandacht voor de ouderbijdrage, mocht 
u nog niet hebben betaald dat 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 
 
                      

 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  


