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30-31 JANUARI

Onderwijsstaking, de school is dicht
voor onderwijs (wel peuters en bso)

7 FEBRUARI

Bosdag Zon en Hubble

13 FEBRUARI

Stamgroepviering Apollo

7,14 EN 28
FEBRUARI

Talentatelier

17 T/M 23
FEBRUARI

voorjaarsvakantie

24 FEBRUARI

Studiedag, alle kinderen vrij

Theatergroep Locus trakteerde ob en mb op een
poëtische voorstelling en de komende week gaan we
ook in de groep met gedichten aan de slag.

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
De eerste schoolweken van 2020 zitten er weer op! Na
een gezamenlijke oliebol in de groep om het nieuwe
jaar te vieren zijn we weer hard aan het werk gegaan. Er
wordt weer volop gelezen, gerekend, geschreven en
samengewerkt. Wij zijn gestart met het thema
techniek, elke bouw heeft daar een grondig voorbereide
eigen invulling voor. Eén blik in de stamgroep en je ziet
het; de onderbouw werkt over huizen bouwen, de
middenbouw over de uitvinder Da Vinci en de
bovenbouw over de constructie van bruggen.
Ook is onze poëzieweek gestart. Acteurs van

KOFFIE MET MARIEKE
14 januari was er weer koffie met Marieke. Er was een
geïnteresseerde groep ouders. We hebben gesproken
over het lerarentekort , dit gesprek ontstond spontaan
omdat er die dag geen invaller beschikbaar was.
Spontaan was er een ouder die hulp aanbood om
kinderen op te vangen als we weer eens een groep naar
huis moeten sturen. We kregen meer hartverwarmende
reacties van ouders die graag willen helpen, dank jullie
wel daarvoor!
Ook hebben we gesproken over de ontwikkeling van het
onderwijs op de Kleine Planeet. Waar is een team nou
mee bezig op zo’n studiedag? Hier heeft Marieke wat
over verteld. Ook ter sprake kwamen de groei van de

school, de enorme verschillen tussen kinderen en
ouders, hoe mooi het was om met al die verschillende
mensen kerst te vieren. 9 juni is er weer zo’n moment.
Wees welkom!

TOETSEN
Ondertussen heerst er af en toe absolute stilte in de
midden- en bovenbouwgroepen en wordt er hard
gewerkt aan de toetsen van het leerlingvolgsysteem. Zo
kijken we naast onze eigen observaties en toetsen ook
met een onafhankelijke toets naar de voortgang van
onze kinderen. De groei van je kind op verschillende
gebieden bespreken we met jullie in het portretgesprek
in maart. En vergeet niet…

TALENTATELIERS
7 februari starten we weer met de talentateliers. Onder
meer skeeleren, koken, fotograferen en buikdansen
staan al op ons lijstje. Wil jij ook een korte cursus
aanbieden aan een groepje kinderen? Meld je bij Ellen P
of Marieke.

MUZIEK NA SCHOOLTIJD
Juf Eline van LIMAI komt op
donderdagmiddag na schooltijd
om muziekles te geven. De
kinderen uit de midden- en
bovenbouw mogen ukelele spelen.
Kinderen uit de onderbouw zingen
liedjes, spelen op instrumenten
en maken op speelse wijze kennis
met noten. Voor de kinderen van
de BSO zijn deze 6 lessen gratis.
Geef je op bij meester Tom of juf
Marieke. Er zijn maar weinig
plekjes dus wees er snel bij.
Vol is vol!
Tijden: 14.30 uur Ukelele spelen
(midden- en bovenbouw)
15.15 uur PRIMO: kennis maken
met muziek (onderbouw)
Dagen: Donderdag 6, 13, 27
februari (5 maart niet!)
12 maart, 19 maart en 26 maart
Kosten: 10 euro voor 6 lessen
Presentatie laatste kwartier van de laatste les.
Locatie: Speellokaal of hal
Docente: Eline Ruisch

STAKING
Zoals eerder al aangekondigd is de school op
donderdag 30 en vrijdag 31 januari gesloten vanwege
een onderwijsstaking. Het lerarentekort is een
probleem dat alle ouders, kinderen en leerkrachten
raakt. Een deel van ons team gaat naar een manifestatie
in Zutphen. Ook gaat er een flinke club naar een
bijeenkomst met ons bestuur om te bespreken hoe we
met elkaar de komende tijd met oplopende werkdruk
en lerarentekort om kunnen gaan.
Afgelopen twee weken hadden wij op Voorstad al 3
keer geen invalleerkracht bij ziekte, twee keer hebben
we dit met elkaar kunnen oplossen door locatieleiders

voor de groep te zetten, één keer zagen we ons
genoodzaakt een groep naar huis te sturen.
Op donderdag 30 januari om 9.00u zijn Edwin en Yno op
Voorstad om met ouders om tafel te gaan. Heb je
vragen, wil je meer weten, heb je een idee of voel je je
betrokken bij dit probleem? Voel je welkom, je kind
mag mee en kan even tekenen of spelen.
Steeds meer ouders maken zich ook zorgen of goed
onderwijs in de toekomst wel is weggelegd voor hun
kind. Deel je die zorg? In onderstaande link meer
informatie over een ouderinitiatief. Teken de petitie en
kom op voor goed onderwijs aan je kind!

https://petities.nl/petitions/onderwijspetitie

DEVENTER MUZIEKMAAKDAG

OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE
Gelukkig zien steeds meer ouders in dat onder meer de
excursies, talentateliers en vieringen mogelijk worden
gemaakt door 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

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2019-2020
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
Kom zelf muziek maken in de Deventer Schouwburg!!
Op zondag 2 februari klinkt er door de hele schouwburg
muziek. Overal. Zowel boven als beneden, in de grote
zaal, de foyers, en zelfs in het halletje. Altijd al eens op
een fluit willen blazen, willen drummen, op een viool
willen strijken of alle toetsen van een piano willen
aanslaan? Het kan op de Deventer MuziekMaak
Dag. Tussen 14.00 en 17.00 uur kunnen alle
basisschoolleerlingen gratis meedoen aan een muzikale
quiz en diverse workshops, zoals liedjes zingen,
pianospelen, drummen op koekblikken, of spelen in een
popband en nog veel meer. Je kunt verschillende
instrumenten uitproberen en er zijn leuke optredens.
Het gehele programma is te vinden op de site
van www.kunstcircuit.nl

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

