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Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) 
 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 5 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

Nieuwe leerlingen 

 

Een warm welkom voor Levi en Tiam. Zij zijn twee weken 
geleden gestart in groep 1. We wensen Tiam en Levi een 
fijne en leerzame tijd toe op Kbs De Plataan. 
 
 

Leerlingenraad 

 

Afgelopen dinsdag was de eerste leerlingenraad. Eens in de 
6 weken komt de leerlingenraad bij elkaar. Tijdens de 
leerlingenraad worden er onderwerpen besproken die door 
de kinderen worden ingebracht. In de klas is er eerst een 
klassenvergadering om de onderwerpen in kaart te brengen. 
Tijdens de raad wordt de agenda gemaakt en wordt door 
één van de kinderen notulen gemaakt. Samen met meester 
Willem wordt de vergadering vormgegeven.  
De onderwerpen die deze keer zijn besproken gingen vooral  
over het spelen op het plein. 
- Hoe verdelen we het plein op een eerlijke manier. 
- Welke afspraken maken zodat iedereen fijn kan spelen. 
- Welke materialen kunnen we gebruiken. 
 

Personeel 

 

Deze week is op vrijdag juf Karina weer gestart in groep 7/8. 
Zij heeft haar verlofperiode erop zitten. Meester Jody heeft 
de verlofperiode ingevuld in groep 7/8 en is daarom deze 
week voor het laatst. 
 
 



 
 

Nieuwe website 
 
www.kbsdeplataan.nl 
Onze nieuwe website is nu online. Neem gerust even een 
kijkje. 
 

Corona maatregelen 
 

Vanaf deze week mogen kinderen t/m 12 jaar met een 
neusverkoudheid ook naar school. In de bijlage is een 
document toegevoegd waarin u kunt zien welke richtlijnen 
we als school gebruiken om een passende afweging te 
maken. We vinden het erg prettig als u bij twijfel contact 
met ons opneemt om af te stemmen wat wijsheid is. Tot nu 
toe ervaren we dat u als ouder(s)/ verzorger(s) heel  
zorgvuldig omgaat met het wel of niet naar school brengen 
van uw kind. Dat vinden we erg prettig! 
 

Kinderboekenweek 
 
Kinderboekenweek: 
Volgende week woensdag gaat officieel de 
Kinderboekenweek van start. Omdat dit maar anderhalve 
week is, starten wij iets eerder. Maandag zullen we dit kort 
openen, aansluitend aan de themaviering van groep 1-2. 
Vanaf woensdag worden er weer stukjes uit het boek 
gedeeld in Parro. De vraag is om dat stukje op die dag met 
uw kind te lezen of voor te lezen. Ook staan er soms vragen 
bij, waardoor u gericht kunt napraten over het 
(voor)leesstukje. Het verhaal gaat dan steeds op school 
verder. Zo lezen we samen een verhaal/boek. Waarom? 
Omdat samen lezen en voorlezen niet alleen heel leuk & 
gezellig is, maar het ook ontzettend goed is! Door dit samen 
te doen, hopen we een extra impuls te geven om ook thuis 
te (blijven) lezen. Veel leesplezier samen gewenst! 
 

http://www.kbsdeplataan.nl/


 
 

Boekenmarkt: 
Zoals eerder aangekondigd sluiten we de Kinderboekenweek 
af met een boekenmarkt. 
Vanaf maandagochtend 5 oktober kunt u boeken die 
verkocht mogen worden, meebrengen naar school. Deze 
kunt u afgeven bij de deur aan de collega die op dat moment 
buiten staat. De boeken worden dan uitgezocht, zodat wij op 
8 oktober de boekenmarkt kunnen houden.  
Donderdagmiddag onder schooltijd gaan alle kinderen, 
groep voor groep, met de leerkracht naar de boekenmarkt in 
de Triangel (vanaf 12:30 uur). Wilt u hiervoor de kinderen 
(klein)geld meegeven? De prijzen van de boeken variëren 
van 20 cent tot 50 cent. 
Om 14:00 uur nodigen wij u als (groot)ouder(s)/verzorger(s) 
uit om ook boeken te komen kopen. U kunt dan vanaf het 
schoolplein de route volgen naar de Triangel. Er mogen 
maximaal 5 gasten tegelijk op de boekenmarkt zijn. Leden  
van de OV begeleiden de route en bewaken dat er niet meer 
mensen binnen zijn, maar ook dat ze op gepaste afstand 
wachten tot ze aan de beurt zijn.  
Op de boekenmarkt worden ook nog andere spullen 
verkocht. De OR heeft samen met een aantal teamleden de 
zolder opgeruimd en bieden verschillende dingen te koop 
aan. Bijvoorbeeld de beeldschermen van de computers (zijn 
nu vervangen door chromebooks) en kastjes. Hiervan komen 
nog foto's op Parro (met prijzen). 
De opbrengst van de boekenmarkt gaat naar de OV, dus 
uiteindelijk naar de kinderen van onze school! 
 
In de bijlage treft u een aantal leuke boekentips aan van 
Matilda! 

 
 
 



 
 

Studiedag 
 
Op vrijdag 9 oktober heeft het team een studiedag. We gaan 
deze dag aan de slag met groepsbesprekingen en evalueren 
de afgelopen periode. De kinderen zijn deze dag vrij. 
 
 
 

Overig nieuws 
 
Bij Scala Centrum voor de Kunsten in CCM De Plataan 
in Meppel kunnen kinderen meedoen aan 6 leuke  
muzieklessen, om te ervaren hoe leuk het is om zelf 
en samen met anderen muziek te maken: 
Kleutermuziek 
Kinderen van 4 t/m 6 jaar gaan muziekinstrumenten 
bespelen, zingen en bewegen op muziek. Bekende én 
nieuwe liedjes passeren de revue en ze doen muzikale 
spelletjes. Start 28 oktober 2020, op woensdag van 13.00 
tot 13.45 uur. Meedoen kost € 39,-. Info en aanmelden > 

Ontdek jouw wereld van muziek 
Kinderen van 7 t/m 9 jaar maken kennis 
met muziekinstrumenten en hun eigenschappen. Ze gaan 
zingen, bewegen, luisteren en aan de slag met hoog en 
laag, snel en langzaam, hard en zacht. Start 30 oktober 
2020, op vrijdag van 15.45 tot 16.30 uur. Meedoen kost € 
45,-. Info en aanmelden > 

Jammen, samen muziek maken 
Kinderen van 10 t/m 12 jaar gaan jammen. Als een echte 
band spelen ze bekende, eenvoudige popliedjes. Hiervoor 
hoeven ze geen enkele ervaring te hebben met het 
bespelen van een muziekinstrument. Start 29 oktober 
2020, op donderdag van 15.30 tot 16.30 uur. Meedoen 
kost € 45,-. Info en aanmelden > 
 

 
Op 10 oktober is er weer discozwemmen voor de 

https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/kleutermuziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/ontdek-jouw-wereld-van-muziek/
https://ontdekscala.nl/vrije-tijd/muziek/jammen-samen-muziekmaken/


 
 

(bovenbouw)basisschoolkids. We zijn blij dat we na zo’n 
bijzondere periode (en nog steeds) tóch weer deze leuke 
activiteit kunnen organiseren. Willen jullie de bijgevoegde 
flyer en evt. onderstaande tekst bij de leerlingen onder de 
aandacht brengen, door dit in de nieuwsbrief mee te nemen 
en/of in school op te hangen? Binnenkort krijgen jullie ook 
nog flyers en een poster aangeleverd. We hanteren het 
uitdelen van de disco-kortingsbonnen niet meer, dat tarief is 
nu de standaard entree. 
  
DISCOZWEMMEN ZATERDAG 10 OKTOBER IN BAD 
HESSELINGEN 
Trap de herfstvakantie af met deze toffe Swimming Disco! 
De dj’s van Drive In Viperss gaan er een gezellig feestje voor 
de jeugd van maken, met een boeiende licht- en geluidshow. 
Er is ruimte voor artistieke dancemoves en er ligt een  
uitdagend luchtkussen van Zwembadspelen in het grote bad. 
De disco is van 19.00 – 21.30 uur en de kassa gaat om 18.45 
uur open. De entree is €4,50 (je hoeft geen kortingsbon 
meer in te leveren) Voor de brengende, wachtende en/of 
halende ouders wordt het natuurlijk extra gezellig in het 
restaurant gemaakt. Let op dat je wél online reserveert via 
de website (ook ouders die in het restaurant willen 
verblijven) dit ivm de Corona-maatregelen die we uiteraard 
naleven. Toch zullen deze voorschriften ons niet in de weg 
staan om er een superleuke avond van te maken! 
Noteertip: De volgende disco is op 21 november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28-09 Themaviering groep 1/2A  

30-09 Start Kinderboekenweek  

8-10   Boekenmarkt   

9-10   Studiedag, de leerlingen zijn de hele dag vrij 

 


