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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
De eerste week na de voorjaarsvakantie zit er weer op, 
alle groepen zijn weer goed gestart. Nog onze hartelijke 
dank aan een ieder die op vrijdag voor de vakantie heeft 
geholpen met het stapelen van meubels in de lokalen. 
Ons thema techniek is mooi zichtbaar in de school. 
Tijdens een willekeurig rondje zie je kleuters die een 
droomflat tekenen, dansend een huis  bouwen of met 
echte bakstenen een muur bouwen, Zon en Luna die 
over da Vinci rappen of een uitvinding van pitriet maken 
en gedichten over bruggen met een taaldruktechniek in 
de bovenbouw.  

  

 

 PORTRET 
 
Komende maandag krijgen de kinderen hun portret mee 
naar huis. Vrijdag ontvangen jullie een brief waarin je 
kunt lezen wat je kan verwachten van dit gesprek. In 
ieder geval belangrijk is dat je het portret met het kind 
samen leest voordat je op het gesprek komt. De 
kinderen van midden- en bovenbouw moeten bij een 
deel van het gesprek aanwezig zijn.  
Vergeet u niet om het portret mee te nemen naar het 
gesprek. 
 
 
 

 
 

 

  KLUSSEN OP HET PLEIN 
 
Zaterdag 21 maart, de eerste lentedag,  willen we met 
het ‘tuinteam’ (Erna, Marieke en Ellen van de BSO) weer 
aan de slag. Op het programma staat in ieder geval de 
voorkant van de school, we plaatsen een vrolijk hekje 
en planten wat bloemen. Afhankelijk van hoeveel hulp 
er komt, kunnen we nog meer plannen. Heb je zin en 
tijd om te komen helpen? We beginnen om 10 uur. 
Schrijf je naam op de lijst bij het prikbord of meld je bij 
Marieke. 
Heb je nog uitgebloeide bolletjes in huis? Wij willen ze 
graag hebben om in de grond te stoppen! Je mag ze aan 
Ellen H van de BSO geven of aan Marieke. Ook als je het 
leuk vindt om een keer insectenhotels met kinderen te 
bouwen mag je je bij ons melden. 
 

 
 

 
 

 2 MAART Portret gaat mee naar huis 

2-19 MAART Periode portretgesprekken 

6 MAART Bosdag Zon en Hubble 

13 MAART Stamgroepviering Hubble 

16 MAART Open huis 9.00-12.00u 

21 MAART ‘pleindag’, klussen aan het plein 



 

 

 

 SCOOR EEN BOEK 
 
In de bijlage vind je 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: 
https://www.youtube.com/watch?v=Hg29uTWe4Ic&feature=youtu.
be  
Er zijn twee simpele dingen zijn die geweldig goed zijn 
voor de ontwikkeling van je kind: voorlezen en 
buitenspelen. Dus geniet er weer van deze lente! 
 
 

 IJSSELLOOP 
 
Zondag 19 april is er weer een IJsselloop. Namens 
sportbedrijf Deventer krijgt je kind een brief mee naar 
huis met de mogelijkheid om zich in te schrijven.   
 
Digitaal inschrijven kan uiteraard ook, dat kan 

via:  https://www.ijsselloop.nl/ 

 

 SLEUTELS GEVONDEN 
 
Op het achterste plein zijn in de afgelopen periode twee 
sleutels gevonden. Ben je iets kwijt? Kom even vragen 
bij Marieke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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 

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: 
Woensdag 6 mei  
Vrijdag 22 mei 
Dinsdag 2 juni 
Vrijdag 3 juli 
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