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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
 
Het schooljaar zit erop en wat een bijzonder jaar 
hebben we gehad ! een jaar om nooit te vergeten. Van 
bovenbouwkamp op Terschelling, paddenstoel-
bosdagen, tasjes rondbrengen  door onderwijs-op-
afstand, halve groepen in de ochtend of middag en een 
bijzonder afscheid groep 8. Het team wil jullie bedanken 
voor de positieve en meedenkende houding. Dat 
hebben we samen goed gedaan. Hopelijk brengt de 
vakantie rust en ontspanning voor iedereen en zien we 
elkaar in Augustus gezond en wel weer terug. Eenhele 
fijne tijd gewenst allemaal! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 BRENGEN EN HALEN IN HET NIEUWE SCHOOLJAAR  
 

   Na zomer starten we op maandag 17 augustus  
Aangezien de 1.5-meter-regels waarschijnlijk dan 
ook nog in acht moet worden genomen kiezen wij 
ervoor om de huidige breng- en haalbeleid te 
continueren. Dat betekent dat de ouders buiten de 
school blijven en de kinderen zelfstandig naar binnen 
gaan. Op dezelfde wijze als ze nu gewend 
zijn. Onderbouw en peuters via de achteringang op 
het plein, de midden- en bovenbouw bij de voorkant. 
De tijd, 08.20, blijft ook ongewijzigd.   
 
Tijdens de enquête, over onderwijs-in-corona-
tijd, kwam als punt van zowel ouders als team 
duidelijk naar voren dat nu de kinderen zelfstandig de 
school in gaan dit een rust geeft aan het begin   van de 
dag.  Wij willen als team onderzoeken hoe we 
betrokkenheid en aanwezigheid van ouders kunnen 
blijven behouden komend schooljaar.   
 

 

 PEUTERS  
 
De zomervakantie staat bijna voor de deur!  
De peutergroep is gesloten in de zomervakantie van 
maandag 6 juli t/m vrijdag 14 augustus. Maandag 17 
augustus start de peutergroep weer, net als de school.  
Vanaf september zal de eindtijd voor de peutergroep 
wat verschuiven. Ook zijn we aan het onderzoeken of 
de peuters ook een vijfde dag open kunnen gaan. Over 
deze aanpassingen wordt u door DOK 13 nog uitgebreid 
geïnformeerd. 
Voor de peutergroep gelden de volgende 
breng/haaltijden:  
Brengen tussen 8.30/8.45 uur – halen voorlopig nog 
even 12.00 uur                                                      
Halen en brengen blijft voorlopig zoals u nu gewend 
bent bij de achterdeur.  
   
 
 
 
 
 

2 JULI    Laatste schooldag kinderen 

17 AUGUSTUS  Start schooljaar  ‘20/ ‘21 

4 EN 18 
SEPTEMBER 

Bosdag Hubble en Zon 

01 SEPTEMBER informatieavond 

14, 15, 16 
SEPTEMBER 

Kamp Noorderlicht 



 

 

BSO 
In de zomervakantie staan er leuke activiteiten gepland 
voor de BSO:  
Week 28: Verschillende activiteiten van Doenkids  
Week 32: Speurtocht, picknicken, woeste Willem, naar 
de markt  
Week 33: kamperen/hutten bouwen, sport en spel, 
bingo, techniek, bonte middag  
   
De  BSO is gesloten in week 29,30 en 31. Dit betreft 
maandag 13 juli t/m 2 augustus.  
Maandag 3 augustus start BSO weer!  
 

Om de richtlijnen van school na te leven, wachten 
ouders in de vakantie buiten het hek .  
Wilt u uw kind/kinderen brengen tot aan het hek en 
bellen wanneer u uw kind/kinderen komt halen? 

Wij zijn te bereiken op:  
BSO Bekkumer: 06-11477909  
 

Voor de BSO gelden de volgende breng/haaltijden(mits 
er VSO afgenomen wordt):  
Brengen tussen 8.00 uur – 9.00 uur  
Halen tussen 16. 30 uur en 18.00 uur. 
Eerder ophalen is mogelijk. Dan wel graag in overleg 
met de  medewerkers in verband met eventuele 
uitstapjes die ondernomen worden.  
Denk er in de vakantie aan dat u uw kind/kinderen 
zwemkleding, evt. eigen zonnebrand bij allergieën , een 
handdoek, extra kleding etc. meegeeft.   
Wilt u uw kind/kinderen in de ochtend insmeren? Dank 
u.   

 

 AFSCHEID JUF JOSÉ EN JUF KIM 
 
Woensdagmiddag namen we afscheid van juf José en juf 
Kim. De kinderen hadden een prachtig programma 
samengesteld met liedjes, gedichten, cadeautjes en 
videoboodschappen. De juffen hebben kinderen en 
ouders daarna getrakteerd op een heerlijk Italiaans ijsje. 
Wat fijn dat jullie ze zo verwend hebben, dat hebben ze 
verdiend en de nieuwe meesters Rogier en Frank zijn 
echt heel leuk maar oh wat gaan we deze fijne juffen 
missen!! 

 STERRENFEEST 
 
Afgelopen vrijdag hadden we een circusdag in school, 
verzorgd door circus Kristal. De kinderen hebben 
geschminkt, gegoocheld, grote bellen geblazen, 
gebalanceerd, gejongleerd, op eenwielers gereden, op 
koorden gedanst en op ballen gelopen. Het was een 
GEWELDIGE DAG!!! (En we vonden het heel erg jammer 
dat we het sterrenfeest niet met jullie konden vieren dit 
jaar!) 

 
 
 

 AFSCHEID SCHOOLVERLATERS 
 
Deze week hebben onze schoolverlaters afscheid 
genomen. Dinsdag was er ‘s middags met de kinderen in 
de groep een gezellig moment en in de avond was er 
voor ieder kind een mooie toespraak, getuigschrift en 
cadeau. Daarna hebben ze met meester Tom en juf Erna 
een geweldige nachtvanacht beleefd IN SCHOOL!!! Er is 
gedanst, er zijn hutten gebouwd, brownies gebakken, er 
is een film gekeken, verstoppertje gedaan in school… en 
misschien door sommige kinderen ook heel even 
geslapen… Woensdagmorgen hebben ze samen met de 
meesters en juffen ontbeten en daarna zijn ze letterlijk 
de school uitgefietst en uitgezwaaid door alle kinderen 
en medewerkers. 
 
 
 



 

 

Het was een feest om nooit meer te vergeten. Wij 
wensen de schoolverlaters heel veel success op het VO 
en weet dat jullie altijd welkom zijn op de Kleine 
Planeet.  

 

 
 
 
 

 AFSCHEID EDWIN  
  

Edwin neemt afscheid als directeur van 
Jenaplanschool de Kleine Planeet. Na zo’n 
13 jaar meester te zijn geweest en zo’n 13 jaar 
directeur waarvan de laatste 5 ½ jaar op de Kleine 
Planeet, gaat hij het komend jaar andere dingen 
doen  
Donderdag, 2 juli, staat hij ‘s middags bij de 
schooldeur om gedag te zeggen.  
 

 
 
 
 

   ENQUETE AFSTANDSONDERWIJS 
Er hebben 86 ouders  op ons verzoek in de nieuwsbrief 
gereageerd wat betreft het invullen van de vragenlijst 
over thuisonderwijs, onderwijs op afstand en de 
herstart met de hele groep. Hartelijk dank daarvoor. In 
de bijlage bij de mail kunt u de uitslag van deze 
enquête zien.  
 

In de vorige nieuwsraket hebben jullie al kennis 
gemaakt met Joris, Frank en Rogier. Hier nog een nieuw 
gezicht dat af en toe op Voorstad zal verschijnen.  
 

 EVEN VOORSTELLEN  
 

 

Hoi, ik ben Inger Luijten en 
na de zomer ga ik starten op 
De Kleine Planeet, als 
vervanging voor juf Lieke op 
locatie Bekkumer en 1 dag in 
de 2 weken voor juf Minouche 
Hubble. Ik stel me graag aan 
jullie voor: Ik woon in Zutphen 
met mijn lieve man en 3 zoons 
van 11, 9 en 6 jaar, waar ik 
heel trots op ben. Ik hou van 
muziek maken, creatief bezig 
zijn, tuinieren en als gezin 
wandelen, fietsen en kanoën 
we graag in deze mooie 
omgeving. Mijn keuze om te 
willen werken De Kleine 
Planeet is een heel bewuste 
keuze geweest, het 
jenaplanonderwijs sluit heel 
erg aan bij mijn visie op leren 
en leven. Ik ga met veel 
enthousiasme aan de slag! 
Fijne vakantie en we 
ontmoeten elkaar daarna! 
 

 



 

 

 

   
 
 
 

 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

herfstvakantie : 12-10 t/m 16-10  
kerstvakantie:   21-12 t/m 01-01  
voorjaarsvakantie:  22-02 t/m 26-02  
paasvakantie:   02-04 t/m 05-04  
meivakantie:   03-05 t/m 14-05  
zomervakantie:  vanaf 12-07  
  
koningsdag 27-04  
hemelvaart 13-05  
Pinksteren 24-05  
  
studiedagen:   
25-09  
09-11  
07-12  
19-02  
25-05  
11-06 (correctie:stond in eerdere nieuwsraket 16-06)   
 


