
 

 

Het nieuwsbulletin van Jenaplanschool de Kleine 
Planeet20 augustus 2021 

 
 
 
 
 

 BESTE OUDER(S)/VERZORGER(S) 
 

Nog even en schooljaar 2021-2022 begint! Hopelijk 
heeft iedereen genoten van een fijne zomervakantie.  
 
Afgelopen week is het team van de Kleine Planeet 
druk bezig geweest met het voorberichten, inrichten 
& plannen maken. Iedereen heeft veel zin om te 
beginnen.  
 
Maandag gaat om 08.20 gaat de poort/ schooldeur 
open (zelfde ingangen als voor de vakantie) en gaan 
de kinderen zelfstandig naar binnen. De kinderen 
starten in hun eigen ( nieuwe) groep. In de loop van de 
ochtend wordt het schooljaar met alle groepen 
feestelijk geopend. Om 14:00 is de schooldag 
afgelopen.  
 
Ouders mogen dan op het schoolplein wachten. Er 
geldt geen mondkapjesplicht op het schoolplein. 
 Wel moeten volwassenen 1.5 meter afstand van 
elkaar houden. Ook buiten op het schoolplein. Wij 
gaan er vanuit dat iedereen deze regel respecteert.  
 

Kinderen hoeven geen afstand te bewaren. In de 
infographic en beslisbooom die als bijlage zijn 
toegevoegd kunt u de verdere corona-maatregelen 
lezen.  
 
 

 
 
 
 

MAANDAG  
23 AUGUSTUS 

Start nieuwe schooljaar 

WOENSDAG 01 
SEPTEMBER 

Inloopavond Buitenlesdagen 
Bekkumer 18:30 – 19:30 

WEEK 36 & 37  startgesprekken 

WOENSDAG 08 
SEPTEMBER 

Buitenlesdag Pluto 

VRIJDAG 10 
SEPTEMBER 

Bosdag 1/2 Voorstad 

DINSDAG 14 
SEPTEMBER 

Informatie-avond  

WOENSDAG 22 
SEPTEMBER 

studiedag 

VRIJDAG 24 
SEPTEMBER 

Bosdag 1/2 Voorstad 

WOENSDAG 22 
SEPTEMBER 

Inloopavond Buitenlesdagen 
Voorstad 18:30 – 19:30 

ZATERDAG 25 
SEPTEMBER 

Schoolplein- goede burendag 
Bekkumer 



 

 

 BRENGEN EN HALEN 
 

ochtend 

• Om 08.20 gaat de poort/ schooldeur open en 
gaan de kinderen zelfstandig naar binnen.  

• Bij elke ingang staat een teamlid van school. 

• In urgente/ bijzondere gevallen kan een ouder 
mee naar binnen. 

• Bovenbouwkinderen zoveel mogelijk zelfstandig 
lopend/ met de fiets naar school 

• Om 08:30 moeten alle kinderen in de groep 
aanwezig zijn. 

• De inloop voor de peuters loopt van 08:30 tot 
08.45 ( of zelfde tijd als oudere broer/zus) 

 
 
 

middag 

• Alle stamgroepleider lopen met de kinderen 
mee naar buiten. 

• De ouders mogen op het schoolplein wachten. 

• Ouders van de peuters wachten om 12:15 
buiten de poort. Dit in verband met het 
buitenspeelmoment van de school.   

• Ouders kunnen een vraag aan de 
stamgroepleider/ pedagogisch medewerker 
stellen en/of afspraak maken 

• Ouders mogen in de middag in de school om 
groep/ werk/ gang etc. te bekijken. 

 
 

 BSO 
Ouders kunnen bij het ophalen weer de school 
binnenkomen. Er hoeft niet meer gebeld te worden 
voor het ophalen.  
 
 
 

 Eten & drinken 
De Kleine Planeet is een school waar we gezonde 
voeding en een gezonde levensstijlgraag stimuleren. 
Ook willen we graag dat onze school zoveel mogelijk 
duurzaam is. In de eerste pauze eten we fruit en in de 
tweede pauze boterhammen. Het drinken zit in een 
drinkbeker.  
 
 

 Verjaardagen 
Wij zetten kinderen die jarig 
zijn natuurlijk in het 
zonnetje. In de klas zingen 
we, blazen we kaarsjes uit, 
hangen er vlaggetjes en 
zorgen we er met iedereen 
in de stamgroep samen voor 
dat de jarige zich echt jarig 
voelt.De jarige gaat met 
zijn/haar verjaardagskaart 
een aantal groepen langs en krijgt een gelukssteen.In de 
onderbouwgroepen kunnen ouders aansluiten bij de 
verjaardagsviering.  
 
Dit schooljaar mogen de kinderen die dit willen in de 
stamgroep trakteren. Geen speelgoed, 1 tractatie, voor 
de eigen groep. We zijn voornemens om na komend 
schooljaar te stoppen met trakteren. Samen met de MR 
wordt komend schooljaar een definitief besluit 
genomen.  
 
 
 
Buitenlesdagen midden- en bovenbouw 

Dit schooljaar starten we 
met de buitenlesdagen voor 
de midden- en 
bovenbouwgroepen. Juf 
Karin en Juf Annemarie gaan 
deze bijzondere dagen 
verzorgen. Op de woensdag 
is een middenbouwstamgroep aan de beurt en op de 
donderdag een bovenbouwstamgroep. Wat de kinderen 
tijdens een buitenlesdag gaan doen en hoe dit aansluit 
bij de jenaplan-schoolvisie wordt volgende week 
donderdag, 26-08, duidelijker. Dan ontvangen alle 
ouders digitale informatie over de buitenlesdagen.  

Daarnaast  is er een inloopavond per locatie waar de 
mogelijkheid is om vragen te komen stellen aan 
Annemarie en Karin. Ook Yno of Natasja zal hierbij 
aanwezig zijn.  

 



 

 

De inloopavond voor Bekkumer is 
op woensdag 1 september tussen 
18:30 en 19:30. De inloopavond 
voor Voorstad is op woensdag 22 
september, ook tussen 18:30 en 
19:30. 

Oproep Voor het vervoer zijn we 
op zoek naar ouders die 
structureel op de woensdag of 
donderdag een aantal kinderen 
kunnen brengen ( 08:30) en halen 
( 13:45) naar de locatie waar we 
die dag zijn. Bent u 
geïnteresseerd, mail dan naar 
a.bakker@dekleineplaneet.nl. Een 
km-vergoeding is mogelijk in 
overleg. 

 

 Gym 

De MB- en BB-kinderen van locatie Bekkumer gymmen 
op de dinsdag met meester Ben. Supernova gymt iedere 
vrijdag met juf Paulien. Daarnaast gymmen de MB-BB 
om de week op vrijdagochtend. De MB- en BB-kinderen 
van locatie Voorstad gymmen iedere woensdag met juf 
Paulien. 

 Het is de bedoeling dat bij elke gymles kinderen 
gymkleren dragen. Ook gymschoenen zijn gewenst. 
Mocht er worden buiten gegymd is dat in gymkleding, 
met normale schoen ( geen slippers/ laarzen).  

De bovenbouw moet op hun gymdag met de fiets naar 
school. 

( MEESTER ARNON EN MEESTER LEANDER ONTBREKEN HELAAS OP DEZE TEAMFOTO) 
 

 
 
 

 
 Kalender 

Dinsdag 24 augustus krijgen alle oudste kinderen van 
het gezin de nieuwe schoolkalender mee.  

 

 

 

Wij hopen jullie komende tijd allemaal in 

goede gezondheid te zien en te spreken.  

 

Met vriendelijke groeten, namens het gehele 

team  

 

Yno en Natasja 
 
 
 
 
 
 



 

 

BELANGRIJKE DAGEN, VAKANTIES EN STUDIEDAGEN 
VOOR HET SCHOOLJAAR 2021-2022  
 
Start schooljaar maandag 23 augustus  
 

• Buitenles-inloop-avond Bekkumer: 
woensdag 01 september 18:30-19:30 
• Informatieavond: dinsdag 14 september  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 22 
september  
• Buitenles-inloop-avond: locatie voorstad 
woensdag 22september 18:30-19:30 
• Bovenbouwkamp: week 39: in de week 
van 27 september  
• Herfstvakantie 18 oktober t/m 
22 oktober  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 12 
november  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 06 
december  
• Kerstvakantie: kinderen vanaf 24 
december 12:00 vrij t/m 07 januari  
• voorjaarsvakantie: 21 februari t/m 25 
februari  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 16 
maart  
• Goede vrijdag ( 15 april) & 2e Paasdag ( 
18 april)  
• meivakantie: 25 april t/m 06 mei  
• Hemelvaart  26 mei & 27 mei   
• Tweede pinksterdag: 06 juni  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 07 
juni  
• Studiedag Team ( dus kinderen vrij) : 17 
juni  
• zomervakantie: Vanaf 15 juli 12:00  

  
  
Vrije dagen en studiedagen zijn over de dagen van de 
week verdeeld en zoveel mogelijk aansluitend aan 
vakanties:  
 
 


