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VRIJDAG 25
SEPTEMBER

Bosdag onderbouw Bekkumer

ZATERDAG
26 SEPTEMBER

Schoolplein-klusdag

DINSDAG 29
SEPTEMBER

Jenaplankoffie met Yno & Karin

WOENSDAG 30
SEPTEMBER

Start kinderenboekenweek
“En toen? “

05 EN 07
OKTOBER

meekijkochtenden

VRIJDAG 09
OKTOBER

Studiedag Team, kinderen vrij

BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S)
We hebben alweer vijf schoolweken achter de rug. De
bovenbouwgroepen hebben een geweldig kamp gehad,
de middenbouwgroepen zijn volop in hun project
“jagers, boeren & verzamelaars”gedoken en de
onderbouwkinderen verwonderen zich over alles wat
met kastelen, ridders of jonkvrouwen te maken heeft.
Het team merkt dat er steeds meer ritme, regelmaat en
herkennng bij de kinderen komt. Ze weten hoe de dag
verloopt, leren hoe hun weekplan werkt en hoe ze hulp
kunnen vragen of geven. Mooi ontwikkelingen. Gelukkig
hebben we geen groep thuis hoeven houden en hebben
we met het team en invallers ervoor gezorgd dat de
kinderen elke dag naar school konden. Maar alertheid
blijft geboden. Op school blijven we alert op de

richtlijnen zoals het handen wassen, afstand tussen
volwassenen en bij milde klachten thuisblijven.
Wij merken dat veel ouders hier goed en begripvol
mee omgaan. Aandachtspunt blijft wel de afstand van
volwassenen onderling bij het brengen en halen. Wij
willen u nogmaals met klem verzoeken om de 1.5
meter te respecteren, ook als voorbeeldfunctie.
Daarnaast blijft het belangrijk dat de doorgangen niet
geblokkeerd worden er iedereen vlot vertrekt.

WAT ALS UW KIND ZIEK IS?
- Voor kinderen in groep 1 of 2 van de basisschool
geldt dat zij bij een neusverkoudheid gewoon naar
school mogen, behalve:
- als het kind ook koorts heeft
- kinderen contact hebben met iemand met een
bevestigde COVID-19 infectie en daarover zijn
geïnformeerd door de GGD.
- er een volwassene in het gezin van het kind
klachten heeft die kunnen wijzen op het nieuwe
coronavirus (koorts en/of
benauwdheidsklachten). Dan moet het kind
thuisblijven en is het belangrijk om het kind te
testen.
- Voor kinderen vanaf groep 3 geldt dat zij
thuisblijven:
- bij verkoudheidsklachten of andere klachten die
passen bij
o COVID-19 (neusverkoudheid, loopneus,
niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging
of koorts en/of plotseling verlies van
reuk of smaak);
- het kind een volwassen gezinslid heeft met
passend bij COVID-19 (koorts en/of
benauwdheidsklachten).

Wat als er iemand in uw gezin ziek is?
Als iemand in het huishouden van de leerling koorts
boven 38 °C en/ of benauwdheidsklachten heeft,
blijft het kind ook thuis.

-

-

Als iedereen binnen het huishouden 24 uur geen
klachten heeft, mag de leerling weer naar school en
de opvang.
Als iemand in het huishouden van het kind getest is
voor COVID-19 en een positieve uitslag heeft, moet
het kind wachten tot die persoon 24 uur klachtenvrij
is en dan 14 dagen ná het laatste contact met die
persoon, thuisblijven.

HET GROENE SCHOOLPLEIN
Ons schoolplein is de afgelopen jaren
steeds groener geworden. Tegels hebben een
andere plek en functie gekregen en het groen
meer ruimte. Dit vanuit onze visie dat kinderen
veel en op een gevarieerd groen plein mogen
spelen.
Een plein zo maken en (onder)houden gaat
natuurlijk niet vanzelf. Er is overleg over aanpak
en er wordt gewerkt (noeste arbeid !).
Soms op een vrije zaterdag. Het hoort er
allemaal bij: we krijgen dan ook een mooi
schoolplein waar de kinderen graag spelen.
Wij hebben een verzoek. De werkgroep ‘het
groene schoolplein’ zoekt ouders
die de werkgroep willen komen versterken.
Mensen met ideeën en energie die samen met
ons willen nadenken en werken aan
onze plannen en verdere vormgeving van het
schoolplein. Mensen die externe
financiering willen onderzoeken. Natuurlijk
hebben we een budget voor de ontwikkeling
van het schoolplein maar dat is bij verre niet
toereikend. We zoeken uitbreiding binnen onze
werkgroep met een ouder die affiniteit en ook
kennis heeft van subsidie aanvragen
om zo extra geld te genereren voor het
schoolplein.
En mensen die niet willen overleggen maar wel
graag hun (groene) handen uit de mouwen
steken: zaterdag 26 september kan het weer.
Jullie zijn van harte welkom tussen 9:00 en

15:00 uur. Koffie, thee en broodjes worden
verzorgd.
Je kunt je opgeven via de mail bij Karin:
k.hendriks@dekleineplaneet.nl
of bij Ingrid: i.aalderink@dekleineplaneet.nl
We hopen natuurlijk van jullie te horen!

 MR
Beste ouders/ verzorgers,
In voorgaande jaren werd op de
algemene informatieavond de MR aan u voorgesteld.
Door de corona-situatie was dat niet mogelijk dit
schooljaar.
Graag willen wij de MR op deze wijze aan u voorstellen
en beknopt vertellen wat de rol van de MR is.
De MR bestaat uit 8 personen. Vier ouder en vier
personeelsleden.
Oudergeleding:
 Pim Albers – vader van Frederiek en Jolien uit
Noorderlicht (locatie voorstad).
 Liza Zervoj – moeder van Mike (Noorderlicht) en
Bella (Luna) - locatie Voorstad
 Dieuwke van Blitterswijk – moeder van Jesse
(Pulsar) - locatie Bekkumer
 Lieke Haverkort – moeder van Maurits (Jupiter)
- locatie Bekkkumer
Personeelsgeleding:
 Deborah
van Gemmers – stamgroepleider Supernova –
locatie Bekkumer
 Ellen Wunderink – onderwijsassistentlocatie Bekkumer
 Ingrid Geensen – stamgroepleider Zon
– locatie Voorstad
 Minouche van Bree – stamgroepleider Hubble –
locatie Voorstad
De MR (medezeggenschapsraad) spreekt
over onderwerpen die de school treffen. De MR spreekt
namens de ouders, het personeel en de kinderen. De
MR kan advies geven en voor een aantal besluiten is
wettelijke instemming van de MR nodig. De MR kan zelf
zaken signaleren en op de agenda plaatsen. De MR
bestaat uit een ouder- en

personeelsvertegenwoordiging. Voor vragen en/of
opmerkingen kunt u dit de MR-leden laten weten of de
MR mailen ( mr@dekleineplaneet.nl). De data van de
MR vergaderingen (5 dit schooljaar) staan op de
kalender vermeld. De eerste vergadering is op 07
oktober 2020. De notulen van deze vergadering worden
binnen 10 dagen na de vergadering op de website van
de school geplaatst.
Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet, namens de MR
Pim Albers', voorzitter van de MR SCHOOLGELD
Momenteel is onze administratrice, Liset, erg druk bezig
met het stroomlijnen van het schoolgeld. Vorig jaar zijn
de onderbouw en middenbouw niet op schoolreis
geweest. Dit is van invloed op de hoogte van het
schoolgeldbedrag van dit jaar. U krijgt deze maand
hierover nog een aparte brief

STAMKAART - GEGEVENS
De kinderen hebben deze maand allemaal een envelop
meegekregen met daarin hun leerlingstamkaart. Op
deze stamkaart staan belangrijke gevens zoals
adresgegevens, huisarts, algemeen medische gegevens
en wettelijk gezag. Wij hebben al veel ondertekende
exemplaren ontvangen, maar nog lang niet van alle
kinderen.Het is belangrijk dat u deze stamkaart
zorgvuldig doorneemt, aanvult waar dat nodig is en aan
de school overhandigt.

STARTGESPREKKEN, JENAPLANKOFFIE EN
MEEKIJKOCHTEND
Er zijn al heel veel telefonische startgesprekken
gevoerd, maar het blijkt dat dit toch meer tijd kost dan
we dachten. Het kan zijn dat u nog geen gesprek heeft
gehad, maar dan zijn we u zeker niet vergeten en wordt
u nog gebeld of benaderd.
Op de kalender staat op dinsdag 29-09 een
jenaplankoffie gepland met Yno en Karin. Van 08:30 tot
09:30 waarbij we het over allerlei school-, buurt-of
ouderzaken kunnen hebben. Geen vaste agenda, wel
uitwisselen van ideeën,& lekkere thee /koffie. Wil je

komen: stur een mail met je naam naar :
directie@dekleineplaneet.nl
Meekijkochtenden: staan gepland op 05 en 07 oktober.
Hoe we dit in deze coronatijden precies gaan doen
onderzoeken we nog. Hier komen we bijtijds op terug.
LAMPENHANGER
We zijn bezig met het verfraaien van de hal. Hiervoor
hebben we drie mooie lampen gevonden die in plaats
van een TL-balk moeten komen te hangen. Welke
handige (electrotechnische) ouder zou ons hierbij
willen helpen?
Mail naar: directie@dekleineplaneet.nl of spreek me
aan als je mij ziet ( Yno)

E-WASTE
Op school hebben wij sindskort twee grote kartonnen
dozen staan voor het inzamelen van defecte kleine
electrische apparaten. Deze apparaten worden
gerecycled en als er veel apparaten worden ingeleverd
krijgt de school een duurzaam cadeau . Uw
zoon/dochter kan het op school in de doos doen.

GEZONDE SCHOOL
We zijn een gezonde school en dat willen we graag zo
houden. Bij ouders van nieuwe kinderen is er soms
onduidelijk wat er nou wel en niet mag.
In de ochtend graag voor alle kinderen fruit. Geef als
drinken op school alleen water, melk of aanmaaklimonade in een beker. (Geen pakjes of slurpfruit in een
zakje: niet duurzaam) Verder voor de lunch kan in de
broodtrommel: brood, krentenbol, mueslibol,
roggebrood, noten, gedroogd fruit.. Denk zelf na of wat
je meegeeft gezond is. Bij twijfel overleg je het best
even met de stamgroepleider van je kind.

VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET
SCHOOLJAAR 2020-2021
Hersfvakantie 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
Hemelvaart 13-05
Pinksteren 24-05
Zomervakantie 12 juli-22 augustus 2021
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan
vakanties:
vrijdag 09-10
maandag 09-11
maandag 07-12
vrijdag 19-02
dinsdag 25-05
vrijdag 11-06
…………………………………………………………………………….
Ik wens u een fijn weekend, met heerlijk nazomers
weer. Met vriendelijke groeten, namens het team,
Yno Hendriks

