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leerlingen 
In de afgelopen week zijn Charlotte en Willian in groep 1 
gestart. Een warm welkom voor beide; we wensen ze een 
hele fijne en leerzame tijd op Kbs de Plataan. 
 

We zijn weer begonnen 
Afgelopen week mochten de scholen gelukkig weer open. 
We hebben deze week genoten met en van de kinderen. Er 
was in de groepen veel aandacht voor groepsvorming en het 
wennen op school. Er is ook gewoon lesgegeven en gewerkt 
want dat is naast groepsvorming essentieel, ze gaan namelijk 
hand in hand. Het spelen in de sneeuw was heerlijk, er is 
enorm gelachen. 
Op de middagen is er aandacht geweest voor creatieve 
vorming, alle kinderen hebben een kunstwerk gemaakt van 
klei. Volgende week wordt dit verder afgemaakt met 
glazuur, dit in samenwerking met Scala. 
 
Er wordt in het nieuws veel gesproken over 
leerachterstanden, dit vinden we wat voorbarig. De 
komende periode gebruiken we om in beeld te brengen wat 
de stand van zaken is en koppelen dit daarna aan u terug in 
de portfoliogesprekken. Ons uitgangspunt is dat de kinderen 
veel geleerd hebben de afgelopen periode. Dit gaat niet 
alleen over de basisvakken zoals rekenen en taal. Maar ook 
bijvoorbeeld over zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en 
doorzettingsvermogen. Dit is ook wat communiceren met de 
kinderen. 
 
 
 



 
 

Het weer opnieuw opstarten vraagt van het team de nodige 
inspanning en tijd. De geplande schoolbrede themaweken 
over “beestjes” die veel voorbereiding vragen stellen we 
daarom nog even uit.  
 

Carnaval 
In aangepaste vorm maar niet minder enthousiast hebben 
we vandaag carnaval gevierd. Elke groep heeft op zijn eigen 
manier aandacht besteed aan het Carnavalsfeest en bij 
binnenkomst in de ochtend was er een warm welkom met 
muziek. 
 

The masked singer 
In het kader van de voorleesdagen hebben we een online 
voorleeswedstrijd georganiseerd. Elke 
leerkracht(onherkenbaar verkleed) las een stukje voor. De  
kinderen mochten stemmen. Uiteindelijk werd het een 
spannende strijd tussen Appie de aap (meester Jody), Gerda 
het schaap (juf Mariëlle)  en Opie (juf Loes). Appie de aap 
heeft uiteindelijk gewonnen. Gefeliciteerd! 
 

Personele bezetting groep 5/6 
Juf Loes heeft (bijzonder) verlof tot 22 maart opgenomen. Ze 
gaat een speciale reis maken naar Kenia. De ouders van 
groep 5/6 zijn hierover in een aparte brief geïnformeerd. 
Meester Jody zal tot 22 maart lesgeven in groep 5/6. Op 
maandag en dinsdag zal hij dit samen doen met juf Mariska. 
We wensen juf Loes veel sterkte en geluk toe de komende 
tijd. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 

Ma 8 maart : verwijsgesprekken groep 8 

Ma 8 maart: afname citotoetsen  

Di 23 maart: Themaviering groep 4 

 

 


