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2 MAART

Portret gaat mee naar huis

2-19 MAART

Periode portretgesprekken

12 MAART

Afsluiting thema Techniek

13 EN 27 MAART

Bosdag Grote Beer en Poolster

14 MAART

Klusdag plein NLdoet

16 MAART

OPEN HUIS 9:00-11:00 UUR

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er weer op,
alle groepen zijn goed gestart. Tussen alle regen door is
er al iets van de lente te merken. Onze tuinoma Jeanny
is inmiddels weer gesignaleerd, met plannen voor de
moestuin. Zodra het minder regent gaat ze weer met de
kinderen aan de slag op de woensdagochtend.
Het thema Techniek over constructies gaat nog door tot
12 maart: dan is de afsluiting. U kan uitgenodigd
worden voor de eindpresentaties die middag.
Ondertussen wordt er al nagedacht over het volgende
thema: Ruimte. De onderbouw gaat aan de slag rond
water en de middenbouw onderzoekt hoe je de buurt
kan verfraaien. De bovenbouw verdiept zich in volken,
waarbij ook topografie verder uitgewerkt wordt.
Daarmee start de middenbouw overigens ook: hoe
gebruik ik een kaart en waar ligt Deventer in
Nederland?

Bij deze Nieuwsraket gaan 3 bijlagen mee: één van de
GGD, één van Go Ahead & de bibliotheek: ‘Scoor een
boek’ en één van het Deventer Sportbedrijf:
‘Sportstars’.
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
afgelopen voorjaarsvakantie 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 nog om 1 keer: woensdag 13 mei,
van 8:30 tot 9:30 uur. Wil je meehelpen? Laat dit weten
aan Karin of Yno.

PORTRET
Komende maandag krijgen de kinderen hun portret mee
naar huis. Vrijdag (morgen) ontvangt u een brief waarin
u kan lezen wat u kan verwachten van het
portretgesprek. Het is belangrijk dat u samen met uw
kind(eren) het portret doorneemt, voordat jullie naar
het gesprek komt. De kinderen van midden- en
bovenbouw zijn bij een deel van het gesprek aanwezig.
Neem ook het portret mee naar het gesprek.

VERKEERSSITUATIE RAMELERSTRAAT
De school is de afgelopen jaren flink gegroeid. We
verwelkomen elke schooldag ongeveer 200 kinderen.
Al die kinderen komen op verschillende manieren naar
school; lopend, fietsend of ze worden met de auto
gebracht.
Deze verkeerstoename zorgt met regelmaat voor
onveilige situaties op de straat en overlast voor de
buurt. Met name het parkeren op de stoep en het
afrijden hiervan worden als onveilig en onprettig
ervaren.
Afgelopen dinsdag (25 februari) is er opnieuw een
overleg geweest met verkeersdeskundige René Hoorn
vanuit de gemeente, Merel Arink als wijkmanager
Voorstad, Fernad Toebes van het sociaal wijkteam
Deventer, een drietal buurtbewoners en Yno en Lieke
vanuit de MR. De verkeerssituatie en mogelijke
oplossingen zijn uitvoerig besproken.
De volgende actiepunten zijn hier uit voort gekomen:
- de brede stoep tegenover de schoolingang moet
parkeervrij worden gemaakt. In de buurt wordt
geïnventariseerd op welke wijze dit moet gebeuren. Dit
zou kunnen met het plaatsen van zwerfkeien,
plantenbakken of hekwerk.
- er moet een duidelijk parkeerverbod komen zodat
auto’s niet op de straat parkeren. Vanuit de gemeente
krijgen toezichthouders ook de opdracht om hierop te
controleren.
- de school informeert ouders over de veranderende
verkeerssituaties in de buurt en stimuleert dat kinderen
lopend of fietsend naar school gaan.
- school zal aan ouders duidelijk proberen te maken dat
veel ouders als bezoeker in de wijk komen en zich netjes
moeten gedragen.
- de verkeerssituatie aan het eind van de fietstunnel
nabij school wordt aangepast. Betere haaientanden en
duidelijke voorrangsregels.
Het was een goed en constructief gesprek waarbij
iedereen hetzelfde doel voor ogen had: verhogen van
de verkeersveiligheid en verlagen van de
verkeersoverlast.
namens de MR, Yno en Lieke

KOKEN OP DE KLEINE PLANEET
Komende tijd wordt er in de midden- en bovenbouw
weer gekookt. Nu per stamgroep onder leiding van
Shuk-Yee en een aantal ouders.
De ingrediënten voor de gerechten uit het Kleine
Planeet kookboek worden weer gesponsord door PLUS
Vosselman aan de Beestenmarkt!

KLUSDAG KLEUTER-PEUTERPLEIN 14 MAART
Na een korte winterstop worden binnenkort de
werkzaamheden op het kleuter-peuterplein afgerond.
Tijdens de NLdoet dag op zaterdag 14 maart wordt de
buitenkeuken gemaakt. Ook gaan we verder met het
vergroenen van het plein door flink wat wilgentenen en
ander groen in de grond zetten: wilt u daar bij helpen
dan bent u van harte welkom! Met of zonder groen
vingers. Geef uw naam door aan Karin of Jojanneke.

https://www.youtube.com/watch?v=Hg29uTWe4Ic&fea
ture=youtu.be
Er zijn twee simpele dingen zijn die geweldig goed zijn
voor de ontwikkeling van je kind: voorlezen en
buitenspelen. Dus geniet er van deze lente!
OUDERBIJDRAGE / SCHOOLREISJE
Graag uw aandacht voor de ouderbijdrage, mocht u nog
niet hebben betaald dan verzoeken wij u vriendelijk dit
alsnog te doen.
Wilgentenen planten op 14 maart…

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
en de wilgentenentipi komende zomer!
En er is dit voorjaar een bomenactie van de provincie
Overijssel. Via de Groene Loper Deventer kunnen we in
aanmerking komen voor een boom op het plein. We
hebben aangegeven graag een walnoot(boom) te willen
voor meer schaduw op het plein.

SCOOR EEN BOEK
In de bijlage vindt u allerlei informatie over de actie die
Go Ahead Eagles en de bibliotheek samen opzetten om
kinderen (veel) te laten lezen. Kinderen kunnen zelfs
vrijkaarten voor een voetbalwedstrijd winnen. Helpt dit
jouw voetbalfan om lezen leuker te vinden? Kijk er dan
zeker eens naar. Er hoort ook een filmpje bij:

Paasvakantie 10 april-13 april 2020
Meivakantie 27 april-5 mei 2020
Hemelvaart 21 mei
Pinksteren 1 juni
Zomervakantie 6 juli-14 augustus 2020
Let op: in de Jaarkalender staat het fout: daar staat 9
juli. De zomervakantie begint echt op 6 juli!
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan
vakanties:
Woensdag 6 mei
Vrijdag 22 mei
Dinsdag 2 juni
Vrijdag 3 juli

