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  BESTE OUDERS / VERZORGERS 
Op deze frisse zonnige middag weer een Nieuwsraket. 
Gelukkig hebben we afgelopen periode geen groep 
thuis hoeven houden en hebben we met het team en 
invallers ervoor gezorgd dat de kinderen elke dag 
naar school konden.  
 
De kleuters waren vandaag in het bos, wat ging het 
brengen en halen soepel de laatste keren, heel erg 
veel dank voor alle ouders die kinderen menemen en 
ophalen, fijn om te zien dat er zo goed wordt 
samengewerkt.  
 
 Onze bovenbouwers zijn weer terug op de basis, zij 
hebben een heel goed kamp in Haarle gehad met 

elkaar. Er is genoten, gespeeld, gelachen en geleerd. 
De kinderen hebben vandaag een boekje mee 
gekregen met de teksten die zij over het kamp 
hebben geschreven. 

 

  
 
De gouden weken van groepsbinding worden   
afgesloten, regels en afspraken zijn gemaakt. Het 
team merkt dat er steeds meer ritme, regelmaat en 
herkenning bij de kinderen komt. Ze weten hoe de 
dag verloopt, leren hoe hun weekplan werkt en hoe 
ze hulp kunnen vragen of geven. Mooie 
ontwikkelingen. Er is in alle groepen contact geweest 
met ouders. 
 

OUDERCONTACT 
Dit contact verloopt anders dan andere jaren, we 
moeten voorzichtig zijn met het uitnodigen van 
ouders in de school vanwege de coronamaatregelen.  
Voor de jenaplnkoffie met Eva en Marieke en voor de 
meekijkochtenden kijken we als team wat mogelijk is. 
Heb je interesse om te komen? Voor de 
*koffieochtend meld je je aan bij Eva of Marieke. 
Voor de *meekijkochtenden meld je bij de 
stamgroepleider dat je interesse hebt om te komen 
kijken. Wij brengen dan de aantallen in kaart en 

29 SEPTEMBER Jenaplankoffie met Eva en Marieke * 

30 SEPTEMBER Start Kinderboekenweek 

1 OKTOBER 
Bosdag Zon en Hubble 
Voorleeswedstrijd 

6 EN 8 OKTOBER Meekijkochtenden * 

9 OKTOBER Studiedag, kinderen vrij 

12 T/M 16 
OKTOBER 

Herfstvakantie  

30 OKTOBER 
Bosdag Zon en Hubble 
Afsluiting Thema ‘En toen’. 



 

 

kijken wat mogelijk is en hoe het doorgang kan 
vinden.  
 
Wat een ongezellig gedoe. Dat vinden we soms 
moeilijk. Ouders missen het om even binnen te zijn, 
en wij missen het om jullie even binnen te hebben.  

 
Iedereen voelt de afstand, maar we blijven het samen 
doen! 
 

  BOUWAVOND 
De informatieavond voor nieuwe kinderen in de 
groep verliep goed, kleine groepjes ouders van 
nieuwe kinderen die even horen hoe het in school 
gaat en de meesters en juffen (beter) leren kennen. 
Iedereen ervaart dit persoonlijk contact als prettig, 
wat ons betreft is het zelfs noodzakelijk! De komende 
tijd kijken we wat nog meer mogelijk en toegestaan is 
aan talentateliers, vieringen en andere zaken.  
 
 

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 pakje: vaak 
toch niet zo gezond en wij denken en doen aan het 
milieu!)  
Verder voor de lunch kan bijvoorbeeld in de 
broodtrommel: brood, krentenbol, mueslibol, 
roggebrood, noten, gedroogd fruit zonder 
toegevoegde suikers. Denk zelf na of wat je meegeeft 
gezond is. Bij twijfel overleg je het best even met de 
stamgroepleider van je kind.  
 

De school, de ruimte voor de ingang en het plein zijn 
rookvrij. Wij vragen u om niet te roken bij het 
brengen en ophalen van de kinderen, heel hartelijk 
dank voor iedereen die daar al aan meewerkt.  
 
                       

 GESCHIEDENIS 
In alle groepen zijn we nu bezig met het thema 
geschiedenis. Meester Rogier en juf Minouche waren 
voor een dag Middeleeuwse horigen, Meester Frank 
en juf Ilse openden het thema verkleed als 
oermensen. De onderbouw werkt over de tijd van 
Ridders en Kastelen, de middenbouw over de tijd van 
Jagers en Boeren en de bovenbouw over de Tweede 
Wereldoorlog. Op kamp bezochten zij ook een 
oorlogsmuseum. Samen met de kinderen worden 
vragen verzameld over de periodes en ontdekken we 
antwoorden.  

 
 
 

GROENE PLEIN  
Momenteel is er een enthousiaste groep ouders bezig 
om een vervolg te geven aan de inrichting van het 
schoolplein. Zij buigen zich nu eerst over de 
voorwaarden; welke instanties kunnen we 
benaderen, wie helpt om het ontwerp veilig en 
haalbaar te maken,  welke subsidies passen bij ons 
plan, hoe kunnen we dit in gang zetten. Als er weer 
ontwikkelingen zijn, houden we jullie op de hoogte. 
Wil je aanslluiten? Meld je dan bij Marieke.  
 
 

 GEVONDEN VOORWERPEN 
Volgende week gaan we gevonden voorwerpen buiten 
leggen bij de breng- en ophaalmomenten. Mis je nog 
iets? Kijk er even tussen. Alles wat voor de 
herfstvakantie nog niet weg is, gaat naar een goed 
doel.  
 



 

 

 

 STAMKAARTEN 
Alle kinderen hebben vorige week een brief mee 
gekregen, met de gegevens zoals wij die nu in ons 
systeem hebben staan. Heel veel mensen hebben de 
gegevens al gecontroleerd en aan ons terug gegeven. 
Wilt u dit zo snel mogelijk doen als dat nog niet is 
gebeurd? Hartelijk dank. 
 
 

 OR 
Vorige week ontvingen jullie een mail met daarin de 
uitleg dat we de OR anders willen organiseren en we 
hebben al diverse enthousiaste aanmeldingen gehad 
van ouders die best met een viering willen helpen. 
Wil je ergens mee helpen? Mail het aan Marieke. 
 
 

  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 ouders 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 – onderwijsassistent- 
locatie 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. 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 
Komende maand ontvangt u een brief over het 
schoolgeld, rekening houdend met de situatie van 
afgelopen jaar. De administratie is ermee bezig.  
 

 
 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 
……………………………………………………………………………. 
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
 
 Eva en Marieke.  

mailto:mr@dekleineplaneet.nl

