
 

 

Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine 
Planeet, jenaplanonderwijs, mei 2021 

VRIJDAG 25 
JUNI 

Sterrenfeest, alternatief 

programma voor de kinderen 

MAANDAG 28 
JUNI 

Brief met de groepsindeling mee 

VRIJDAG  09 
JULI 

Start zomervakantie vanaf 12:00 

 

 

 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Dit is alweer nieuwsraket 8 van dit jaar en hierna volgt 

er dit schooljaar nog maar 1 nieuwsraket. Het 

schooljaar vliegt voorbij. En hopelijk wordt het het 

laatste weken van het schooljaar prachtig weer, zodat 

we binnen en buiten met de kinderen nog veel kunnen 

leren en dit (alweer vreemde Corona) schooljaar 

kunnen afsluiten. Afgelopen dinsdag hebben we tijdens 

de studiedag met het team hard gewerkt om vast zaken 

te bespreken voor komend schooljaar, zoals 

bijvoorbeeld de groepsindeling of de plannen voor de 

inzet van de extra middelen vanuit de overheid. Alles is 

nog in ontwikkeling. 

Er staan nog een aantal belangrijke zaken op de agenda, 

dus lees deze nieuwsraket goed door. 

 

 

 CORONAMAATREGELEN: 

Zoals we allemaal kunnen volgen via televisie en 

andere nieuwskanalen worden er in het land steeds 

meer versoeplingen doorgevoerd. Het middelbaar 

onderwijs gaat per 31 mei weer volledig open. Ook 

hebben de leerkrachten in het onderwijs een pakket 

met sneltesten ontvangen. Deze testen kunnen 

preventief ingezet worden en komen niet in plaats van 

de testen van de GGD. Het kan dus nog steeds zo zijn 

dat een stamgroepleider afwezig is, omdat hij/zij zich 

laat testen bij de GGD. We hopen dan natuurlijk dat 

we vervanging kunnen regelen voor de groep. 

Verder verandert er voor het basisonderwijs op dit 

moment niets. Dat betekent dat de maatregelen zoals 

we ze nu nemen nog steeds gelden: Kinderen komen op 

gespreide tijden naar school en lopen zelf naar binnen. 

We werken ook nog steeds in de groepsbubbels en 

beperken de contacten tussen de groepen. Bij (lichte) 

klachten blijven kinderen ook nog steeds thuis. Hiervoor 

kunt u de beslisboom raadplegen. 

 SCHOOLFOTOGRAAF 
Op donderdag 03 juni komt de schoolfotograaf naar 
school voor het maken van individuele foto’s van de 
kinderen.  

Ook worden er foto’s gemaakt met broers en zussen die 
op school zitten en een groepsfoto’s Er worden geen 
foto’s gemaakt met broers en zussen die niet op school 
zitten.  
Alle peuters kunnen tussen 10:30 en 10:45 langskomen 
om een foto te laten maken.  Ouders blijven dan even 
buiten. Trek je mooiste kleren aan en lachen maar!! 

DONDERDAG 03 
JUNI 

 schoolfotograaf 

VRIJDAG 11 JUNI Vrije dag voor de kinderen 

MAANDAG 21 
JUNI 

Portret mee (en facultatieve 
gesprekken) 



 

 

 
 
 

 SCHOOLREIS/STERRENFEEST 
 

We kunnen nog niet met zekerheid zeggen of en hoe de 

schoolreis dit jaar doorgang kan vinden. Over het 

vervoer, de begeleiding en bestemming zijn nog vragen. 

Op dit moment bekijken we wat de mogelijkheden zijn. 

We bezinnen ons ook op een mogelijk alternatief of 

verplaatsen hem naar het nieuwe schooljaar. Zo ook 

voor het sterrenfeest. Dat kan niet georganiseerd 

worden zoals voorgaande jaren. We kijken naar een 

mooie dag voor de kinderen. De middenbouw heeft al 

wel een hele fijne meester&juffendag gevierd in ons 

buitenlokaal ! 

 

 
 

 AFSCHEID GROEP 8 

 

De oudsten van onze school zijn bijna klaar om de 

school te verlaten. Zij zijn al druk bezig met het 

organiseren van een passend en mooi afscheid van de 

school. De ouders van groep 8 worden hier natuurlijk bij 

betrokken. Zij krijgen daar apart bericht over van de 

stamgroepleiders. 

 

 

 

 

 

 WISSELMOMENT 
 

Op de jaarkalender staat op donderdag 1 juli het eerste 
wisselmoment gepland. Dit is het moment dat de 
kinderen elkaar in de stamgroep van volgend jaar elkaar 
tegen komen: sommige kinderen blijven in hun 
stamgroep maar ‘schuiven’ door van jongste naar 
middelste, of van middelste naar oudste. Andere 
kinderen vliegen een bouw verder: van onder-naar 
middenbouw of van midden-naar bovenbouw. Het 
tweede wisselmoment wordt vanwege het afscheid van 
groep 8 verplaatst van de woensdag naar de donderdag. 
Deze vindt dus plaats op 8 juli. Ondanks de 
groepsbubbels weten we dat een wisselmoment voor 
kinderen ontzettend belangrijk is (en soms spannend). 
Daarom laten we (vooralsnog) deze dagen wel 
doorgaan. Ook hier hebben we advies over gevraagd. 
De oudsten (groep 8) hebben een ander programma dat 
komende week toegelicht wordt. 
 

 

 TOETSING  
 

Normaal gesproken worden aan het eind van het 

schooljaar weer de citotoetsen afgenomen voor de 

groepen 3 t/m 7. Vanwege de lockdown in januari en 

februari hebben we echter de middentoetsen veel later 

afgenomen en zijn deze toetsresultaten net voor de 

mei-vakantie besproken in de ouder-kind gesprekken. 

Vanuit onze stichting is er besloten om daarom geen 

eind-toetsen af te nemen. We maken voor sommige 

groepen en individuele kinderen een uitzondering. Zo 

worden er wel wat toetsen afgenomen voor de 

kinderen van leerjaar 7 om deze mee te nemen in de 

voorlopige advisering. De kinderen van groep 7 krijgen 

ook nog dit schooljaar een voorlopig advies.Ook wordt 

er gekeken of de groep 3 kinderen vooruit zijn gegaan 

met technisch lezen en krijgen de kinderen van leerjaar 

4 een toets begrijpend lezen. Deze toetsen worden de 

komende weken afgenomen. 

 



 

 

 GROENE SCHOOLPLEIN 

 Ons schoolplein wordt steeds mooier. Nieuwe struiken, 

planten en bomen zijn gepland en …….het amfitheater 

is weer open ! Er kan weer volop gegleden worden.  

 

 Morgen, zaterdag 29 mei, is er tussen 09:00 en 12:00  

weer een ouder-team-pleindag. Op deze ochtend  

worden veel klussen gedaan. Elke hulp is welkom. En  

gezellig. Het zou fijn zijn als u (al is het maar een uurtje) 

mee kunt helpen.   

 

    

   PORTRET EN OUDERGESPREKKEN 

 

Op maandag 21 juni krijgen alle kinderen een portret 

mee. Dit portret heeft een aagepaste vorm (omdat we 

eind april nog de ouder-kind gesprekken hebben 

gevoerd aan de hand van de praatplaat) In dit portret 

wordt teruggekeken op het afgelopen schooljaar door 

het kind zelf en door de stamgroepleider. Na aanleiding 

van dit portret kunnen er gesprekken gevoerd worden 

als ouder en/of als de stamgroepleider dit noodzakelijk 

acht. Deze worden gehouden in de week van 21 juni. 

 
 
 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

 vrijdag 11-06 
 

 Zomervakantie 12 juli-22 augustus 2021 
 
 
De planning voor komend schooljaar zal medio juni 
gedeeld worden ( vakanties & studiedagen).  
 
 
……………………………………………………………………………. 
Wij hopen jullie komende tijd allemaal in goede 
gezondheid te zien en te spreken.  
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
Yno en Eva 
 
 


