
 
 

18 december 2020 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 10 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

leerlingen 
In de afgelopen week is Tygo in groep 1 gestart. Een warm 
welkom voor hem en zijn ouders; we wensen hem een hele 
fijne en leerzame tijd toe op Kbs de Plataan. 
 

Kerstviering 
Door de plotseling sluiting van het onderwijs op woensdag 
16 december hebben we de Kerstviering in aangepaste vorm 
verschoven naar dinsdag 15 december. Het was mooi om 
nog samen met de kinderen stil te staan bij het afgelopen 
jaar en ook vooruit te kijken. De boodschap was, dat 
ondanks de barre tijd, er altijd lichtpuntjes te vinden zijn. Je 
kunt lichtpuntjes zoeken, maar je kunt ze ook zelf zijn door 
iets aardigs te doen. Een lichtje voor elkaar. 
 

Coronamaatregelen 
De school is gesloten vanaf woensdag 16 december. We 
hebben de ouders hierover via aparte informatiebrieven 
geïnformeerd. Vanaf maandag 4 januari schakelen we over 
op onderwijs op afstand. Deze situatie vraagt van iedereen 
weer een enorme flexibiliteit en veerkracht. Iedereen doet 
zijn best, meer kunnen we niet van elkaar vragen. Wat we u 
nog willen meegeven is dat het kijken en luisteren naar uw 
eigen kinderen erg belangrijk is in deze periode. Lukt het niet 
helemaal om het programma af te krijgen dan is dat geen 
probleem. Gezondheid en welbevinden staat voorop. 
 

 



 
 

Oudertevredenheid 
Begin november hebben we u gevraagd om een vragenlijst 
in te vullen over de oudertevredenheid. De resultaten zijn 
inmiddels binnen, we delen graag een paar algemene 
bevindingen met u.  De school scoort op algemene 
tevredenheid (schaal 1 tot 10) een 8,5. Daarmee scoort de 
school goed. De verschillende beleidsterreinen, er zijn er 12 
in totaal, scoren allemaal op een schaal van 1 tot 4 rondom 
de 3,5. We zien daardoor geen grote verschillen tussen de 
verschillende beleidsterreinen, waardoor er een accent komt 
te liggen op een specifiek thema. Samen met de 
medezeggenschapsraad hebben we gekeken naar nuance en 
hebben we geprobeerd te achterhalen waar antwoorden 
vandaag komen. Hier zijn geen nieuwe inzichten 
uitgekomen. We zien de uitkomsten van het 
tevredenheidsonderzoek als een bevestiging dat we op de 
goede weg zijn. Deze bevindingen nemen we mee in de 
plannen voor het komende jaar en we gaan vooral door 
zoals we nu bezig zijn. 
 

 
 
 

 
 

Woe 30 december: 9 tot 12uur lesmateriaal ophalen op 

school 

Ma 4 januari: 8:30 tot 17uur lesmateriaal ophalen en start 

onderwijs op afstand 

 

 



 
 

Overig nieuws 
 
EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2021  
 
Aan alle ouders met kinderen waarvan wij denken dat zij in 
aanmerking komen voor de Eerste Heilige Communie 2021 
en in onze administratie bekend zijn, is inmiddels een 
aanmeldingsbrief gestuurd.  
 
Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen, maar heeft u 
wel belangstelling en 
zit uw kind in groep 4 of hoger, wilt u dan zo spoedig 
mogelijk contact opnemen met: Hannie Peeters, 0522-
260934 of per mail: peetersf@home.nl. U ontvangt dan de 
aanmeldingsbrief alsnog. 
Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2021 uiterlijk 
30-12-2020. 
 
De viering van de Eerste Heilige Communie zal zijn op 
zondag 20-06-2021. 
 
De Werkgroep Eerste Communie 
Pastoor Peter Wellen, Hanneke Hultink, Madlen Al-
Kahwachi, Hannie Peeters, Sabine Wijfjes. 
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