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 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 
Nog maar twee weekjes te gaan en dan is het alweer 

mei-vakantie. De weken vliegen voorbij. De komende 

twee weken staan de ontwikkelgesprekken op de 

planning en voor de onderbouw zijn deze gesprekken al 

geweest. Jullie hebben je allemaal kunnen inschrijven. 

Bij deze gesprekken zijn de kinderen ook aanwezig. We 

bespreken de ontwikkeling, maken afspraken voor de 

komende periode en bekijken de toetsresultaten. 

Verder vieren we op vrijdag 23 april de (coronaproof) 

koningsspelen. Alle groepen hebben een mooi 

programma samengesteld. Op Koningsdag (26 april) 

hebben de kinderen nog een vrije dag.  

   CORONA-MAATREGELEN 
Na de persconferentie van afgelopen dinsdag is er voor 

het basisonderwijs niets veranderd. Dat betekent dat 

wij nog steeds met verschillende breng- en haaltijd 

blijven werken, zoveel mogelijk in stamgroepbubbels 

blijven en de basisregels ( handen wassen, ventilatie, 

1.5 mr afstand volwassenen tov elkaar) zorgvuldig 

blijven naleven. De infografic en beslisboom zijn ook 

deze keer weer toegevoegd. Wel is de BSO weer 

normaal open. De ouders/verzorgers zijn hierover door 

DOK13 geinformeerd.  

Verder is het goed om te weten dat ook de teamleden 

bij milde klachten thuis moeten blijven. Ook moeten 

zij thuis blijven als iemand in het gezin koorts heeft. 

Als een stamgroepleider niet kan/mag komen werken, 

proberen we snel vervanging te regelen. Alle scholen 

hebben hier mee te maken. Dat betekent dat het nu 

regelmatig voorkomt dat er helaas geen enkele 

invaller beschikbaar is. Ook lukt het niet altijd om het 

intern te regelen. Dan verzoeken wij om uw kind thuis 

te houden. School heeft wel altijd de mogelijkheid tot 

opvang. Het is voor iedereen een lastige situatie en 

we vinden het fijn dat zoveel ouders hier begripvol 

mee omgaan.   

Binnenkort zullen er zelftesten beschikbaar zijn voor 

het onderwijs, maar ook dan blijven bovenstaande 

maatregelen van kracht. De sneltesten zijn enkel voor 

preventief gebruik  

 AFSCHEID JUF HANNIE 
 
Beste ouders, op 1 augustus 
2019 werkte ik 40 jaar in het 
onderwijs. Toen ik in 1979 
begon met werken, was de 
datum van het 40-jarig jubileum 
tevens de datum om met 
pensioen te gaan. Tijden 
veranderen. Wel ben ik voor 
mijzelf gaan nadenken, 
wanneer ik zou willen stoppen 

met werken. En die datum is inmiddels bekend en wel 
op 1 september 2021. Een weloverwogen keuze, maar 
ook een lastige omdat ik mijn werk nog steeds met veel 
plezier doe. Maar het vooruitzicht om meer vrije tijd te 
krijgen, waarin ik o.a. nog meer van onze kleinkinderen 
mag genieten, kan wandelen, lezen, puzzelen en even 
niets hoef, voelt ook goed. In de afgelopen jaren heb ik 
eerst als juf gewerkt op de Schuilingschool (nu de Kleine 
Planeet), daarna op de Deltaschool en sinds 2000 weer 
op deze school. De laatste jaren heb ik gewerkt als 
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Intern Begeleider (IB-er) en opleider in de school 
(begeleiden van studenten van de PABO) en af en toe 
nog in een stamgroep. Op dit moment werk ik helaas 
nog vanuit huis. Op 29 mei a.s. hoop ik mijn tweede 
vaccinatie te krijgen, waardoor ik het laatste stuk van 
dit schooljaar en bij de start van het komende 
schooljaar hopelijk weer op school kan werken en kan 
genieten van de kinderen en jullie als ouders kan 
ontmoeten. Met vriendelijke groet,  Hannie Bovendorp 
 

 DIRECTIE 
Beste ouders, 

Graag informeer ik u hierbij over het volgende 
goede nieuws.  
Zoals u weet is Edwin Solen in augustus 2020 
gestopt als directeur van De Kleine Planeet. Vanaf 
dat moment heeft Yno Hendriks zijn directietaken 
voor de locatie Bekkumer overgenomen als 
waarnemend directeur. Onlangs is deze situatie 
geformaliseerd en heeft Yno een vaste benoeming 
als directeur gekregen. De MR van de school heeft 
hier ook een positief advies over afgegeven.  
Ik wens Yno hierbij veel plezier en succes bij de 
voortzetting van zijn werkzaamheden op De Kleine 
Planeet!  
 
met vriendelijke groet, 
Yvonne de Haas 

bestuurder stichting OPOD-DAM 

 

 ROOKVRIJE GENERATIE 
 

Afgelopen weken is er via de media al veel aandacht 

voor geweest, maar via deze weg willen wij ook nog 

laten weten dat wij de campagne Rookvrije-generatie 

ondersteunen. Ook onze schoolpleinen zijn rookvrij ! 

 

 NIEUWE STAMGROEPLEIDER: GABY 
 

 

Ik ben Gaby, 32 jaar en in februari 

afgestudeerd aan de 2-jarige 

deeltijd PABO-opleiding aan de 

Saxion Hogescholen in Deventer. 

Tot aan de zomervakantie zal in bij 

de Kleine Planeet werkzaam zijn 

als invalkracht op de dinsdag en de 

vrijdag. Voor beide locaties. Zelf heb ik twee kinderen, 

een zoontje van 3 jaar en een dochter van 1 jaar. Ik kijk 

uit naar een leuke en fijne invalperiode bij De Kleine 

Planeet en hoop van meerwaarde te zijn voor de 

kinderen en het team.  

 ALVAST AANMELDEN BROERTJES EN ZUSJES 
Het lijkt nog heel ver weg.. De basisschool voor een 

broertje of zusje dat net geboren is, of dat pas 1 of 2 

jaar oud is. Echter hebben we op de Kleine Planeet 

ieder jaar te maken met een beperkt aantal plekjes voor 

nieuwe kinderen. Broertjes en zusjes hebben voorrang 

bij de aanmelding, maar we willen wel graag tijdig 

weten welke broertjes en zusjes in de toekomst op 

school gaan starten. Laat Marieke even weten als dit 

het geval is, je krijgt dan van haar een 

aanmeldformulier. 

 VAKANTIES EN STUDIEDAGEN VOOR HET 
SCHOOLJAAR 2020-2021 

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: 
dinsdag 25-05  
vrijdag 11-06 
……………………………………………………………………………. 
Wij hopen jullie komende tijd allemaal in goede 
gezondheid te zien en te spreken.  
Met vriendelijke groeten, namens het team,  
Yno 


