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Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 9 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

leerlingen 
In de afgelopen twee weken zijn er twee nieuwe leerlingen 
gestart in groep 7/8. Een warm welkom voor Yarint en Elias; 
we wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe op Kbs de 
Plataan. 
 

Sinterklaas 

Het was een geslaagde ochtend met Sint en zijn pieten. In de 
teamkamer was hij in slaap gevallen. Samen met de hele 
school hebben we hem “zachtjes” wakker gemaakt. We 
hebben genoten van de verwondering bij de kinderen. In de 
hogere groepen hebben de kinderen surprises voor elkaar 
gemaakt. We konden zien dat iedereen op een eigen manier 
zorg en aandacht had besteed aan de surprise, het cadeau 
en het gedicht. Fantastisch gedaan.  
 

Kerst 
Nu de Sint de school uit is, komt Kerst langzaam de school in. 
Maandag 7 december is de eerste adventsviering, dit vieren 
we samen met de kinderen in de theaterzaal. Groep 3 geeft 
deze viering voor een groot gedeelte vorm. De informatie 
over de aangepaste Kerstmarkt en de bestellijst voor de 
werkjes die gemaakt kunnen worden heeft u inmiddels 
ontvangen op papier en via Parro.  De kerstviering is op 
woensdag 16 december. De schooltijden zijn deze dag 
hetzelfde. Donderdag 17-12 en vrijdag 18-12 zijn normale 
schooldagen. Op vrijdagmiddag zijn alle kinderen van de 
school om 12:15 vrij en kan de vakantie beginnen. 
 

 



 
 

Oudervereniging 
Zonder de hulp van ouders zijn de activiteiten die we 
aanbieden een stuk minder leuk en betekenisvol. We 
werken erg prettig samen met de oudervereniging. Hun 
inzet zien we als waardevol en dat geldt overigens ook voor 
de inzet van alle ouders die betrokken zijn bij de school. In 
het afgelopen jaar is de oudervereniging wellicht wat minder 
zichtbaar geweest, maar ze waren er wel degelijk. Ze zijn nog 
altijd actief betrokken bij de school. Hieronder vindt u een 
bericht van de oudervereniging om deze actieve 
betrokkenheid weer onder de aandacht te brengen.  
 
Van de oudervereniging 
We zijn alweer een aantal maanden onderweg in dit 

schooljaar en de nodige activiteiten zijn weer geweest. Denk 

maar aan schoolreisjes en de boekenmarkt. Op dit moment 

wordt er volop gewerkt om een Sinterklaasfeest voor de 

kinderen te organiseren, maar ook kerst zit al in de 

voorbereidingssfeer. Achter de organisatie van al deze 

activiteiten zit niet alleen een fanatiek team van 

leerkrachten, maar ook een enthousiaste oudervereniging. 

In deze en komende nieuwsbrieven gaan deze leden van de 

oudervereniging zich voorstellen, zodat iedereen een beeld 

heeft welke ouders er in zitten.  

Ook een mooi moment voor mij als voorzitter om weer eens 

mijn dank uit te spreken aan niet alleen de ouders in de 

oudervereniging, maar ook de extra hulp die wij van ouders 

krijgen wanneer die nodig is! Het is heel erg fijn om samen 

te kunnen werken met jullie en natuurlijk ook de 

leerkrachten om zo onze kinderen een fantastische 

basisschooltijd te kunnen geven! 

Ook wil ik Thérèse Pol heel erg bedanken voor het vervullen 

van haar rol als secretaris binnen de oudervereniging en de 

hulp die ze heeft geboden bij de organisatie van activiteiten. 



 
 

Wegens studie heeft Thérèse helaas afscheid moeten 

nemen. 

 

Elsemieke (lid en aankomend penningmeester) 

Hoi! Ik ben Elsemieke, de moeder van Luuk (groep 4), Mila 
(groep 3) en Jim (groep 1) en al de helft van m’n leeftijd 
samen met Sander. Onlangs zijn we verhuisd naar ons 
nieuwe huis in Nieuwveense Landen. Ik doe de marketing en 
communicatie voor het bedrijf Plato, waar we ons richten op 
de ontwikkeling van organisaties, teams en hun 
medewerkers. Ondertussen ga ik mezelf ook ontwikkelen en 
start ik in oktober met een opleiding tot interieurstylist. Heel 
veel zin in! Verder ben ik een echt familiemens, ik houd van 
gezelligheid om me heen, loop regelmatig hard en ben ik 
vaak in de weer met gereedschap en allerlei materialen om 
gehoor te geven aan m’n creativiteit.   
Zo’n anderhalf jaar geleden ben ik de oudervereniging 
komen versterken. Erg leuk om te doen; helpen organiseren 
van allerlei activiteiten, het contact met de leraren, achter 
de schermen meekijken, meekrijgen hoe de kids zich 
gedragen en bewegen op school en een leuke manier om 
betrokken te zijn bij het reilen en zeilen van de school!   
 

Angelique (penningmeester) 

Hallo mijn naam is Angelique Jonkers. Ik ben getrouwd met 
Paul en samen hebben wij 2 kinderen. Tobias (2e klas) en 
Ziva (groep 8). Sinds 8 jaar werk ik als zelfstandig pedicure in 
Meppel en omgeving en ga ik in februari starten met de 
opleiding voetreflextherapeut. 
In het schooljaar van 2014/ 2015 ben ik begonnen bij de 
oudervereniging en heb ik bij vele mooie activiteiten mogen 
meehelpen en organiseren. Vanaf 2018 ben ik ook 
penningmeester bij de oudervereniging. Dit zal ook mijn 
laatste jaar zijn voor de oudervereniging aangezien Ziva na 
dit jaar ook de school zal verlaten. 



 
 

 
 
 
Marjoleine (lid) 
 
Hallo ouders van leerlingen van de Plataan, 

Ik ben Marjoleine moeder van Benjamin uit groep 7 en 

Daphne (maar die zit al op de middelbare school). Ik zit al 

een paar jaar met veel plezier in de Ouder Vereniging. 

Meestal zit ik in de werkgroepen van Kerst, Pasen en de 

Avond4Daagse, maar help graag met andere dingen.  

De meeste kinderen kennen mij als ik weer raamtekeningen 

maak.  Mijn hobby’s zijn dan ook schilderen en tekenen. 

Voor mijn werk laat ik mensen graag de wereld weer een 

beetje mooier en scherper zien als ik voor ze bij de Briluniek 

een leuke bril maak 

 

Marije (secrataris) 

Hallo allemaal! 
Graag stel ik mij kort aan jullie voor ; mijn naam is Marije 
Karsten. Mijn dochter Bo zit in groep 4, toen zij in groep 2 
zat werd ik benaderd voor de OR. Ik vind het erg leuk zo 
betrokken te zijn bij de activiteiten op school. We hebben 
een hele enthousiaste club waarmee we regelmatig bij 
elkaar zitten om voor onze kinderen de leukste activiteiten 
te organiseren. Voor mijn werk organiseer ik events dus er 
zitten genoeg raakvlakken. Verder vind ik het in mijn vrije 
tijd erg leuk om te tennissen, op pad te gaan met mijn gezin, 
af te spreken met vriendinnen en zodra de zon schijnt te 
varen! Mocht je meer willen weten spreek me gerust aan! 
 

 



 
 

 

Sabine (lid) 

Ik ben Sabine Huberts. Ik ben de moeder van Jesse (groep 3) 
en Rhean (groep 2). 

Sinds kort zit ik in de ouderraad. Ik heb me hiervoor 
aangemeld omdat ik het leuk vind mee te denken en mee te 
helpen in het organiseren van de activiteiten waar al onze 
kinderen van genieten. 

Ik vind het fijn om een steentje bij te kunnen dragen aan de 
kinderen en aan de school. 

Samen kunnen we het voor de kinderen leuk maken! 

 

 

 

Maarten (voorzitter) 

Mijn naam is Maarten van den Berg. Samen met Gina heb ik 
3 kinderen, Sanne van bijna 18 en Jolijn (groep 7) en Elin 
(groep 5). Ik loop dus al wat jaren mee op school en hielp 
hier en daar wel eens bij activiteiten. Toen in 2015 ik 
gevraagd werd om bij de oudervereniging te komen hoefde 
ik daar niet lang over na te denken. Ik vind het geweldig om 
een bijdrage te mogen leveren aan de oudervereniging zodat 
onze kinderen een hele fijne schooltijd hebben. Mocht je 
meer willen weten over de oudervereniging of de 
activiteiten die wij organiseren of wil je mee helpen laat het 
mij dan vooral weten! 
 
 
 



 
 

 

Studiedag 
Dinsdag 24 november stond er een studiedag gepland. 
Tijdens een deel van de studiedagen van dit schooljaar kijken 
we met het team kritisch naar het leesonderwijs op onze 
school. Het accent ligt met name op het begrijpend 
leesproces. We onderzoeken op welke manier we de lijn van 
begrijpend luisteren naar begrijpend lezen nog beter vorm 
kunnen geven. Welke methodes daarvoor geschikt zijn en op 
welke manier we deze effectief in kunnen zetten. We 
verdiepen ons op dit moment in “close reading”. Het is een 
aanpak die terug gaat naar de kern. Het lezen zelf. Door 
kritisch, intensief en herhaald lezen ontstaat interactie met 
de tekst, met beter tekstbegrip als gevolg. In inhoud krijgt 
betekenis als het gaat leven voor de kinderen. We zullen u 
op de hoogte houden van de voortgang van dit proces. 
 
Corona 
Dinsdag 8 december zal er weer een persconferentie 
gehouden worden waarin informatie gegeven wordt over de 
stand van zaken en in welke mate versoepelingen of 
verzwaringen aan de orde zijn. Wij gaan er op dit moment 
vanuit dat voor het basisonderwijs de situatie ongewijzigd 
blijft tot de kerstvakantie. Mochten er na de kerstvakantie 
wijzigingen zijn dan wordt u hierover via een aparte brief 
geïnformeerd.  
 

 

7 dec   : Schoolfamilieviering (advent) groep 3 

16 dec: Kerstviering (onder schooltijd) 

18 dec: Kinderen om 12:15 vrij 

19 dec t/m 3 jan : Kerstvakantie 

 



 
 

Overig nieuws 
 

Meppel actief: 
 
Meer Meppel Actief? Neem dan een kijkje op onze 
website www.meppelactief.nl, facebook 
pagina https://www.facebook.com/meppelactiefengezond/ 
of volg ons via twitter en instagram (via meppel_actief). 
 
Bad Hesselingen: 
 
De komende weken is er op de zaterdagmiddag 
JEUGDZWEMMEN van 13.30 – 16.30 uur voor kinderen t/m 
17 jaar (i.b.v. zwemdiploma). 
Reserveer je bezoek 
op https://www.supersaas.nl/schedule/badhesselingen/. 
Volwassenen kunnen evt. begeleiden tot aan de receptie, 
maar mogen niet mee naar binnen en kunnen helaas ook 
niet blijven wachten in de accommodatie, de horeca is 
gesloten. De entree is €5,50 of af te boeken van een 
badenkaart. 
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