
 
 

12 maart  2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 13 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

Nieuwe leerlingen 
In de afgelopen weken zijn de volgende kinderen bij ons op 
school gestart. Een warm welkom voor Isa, Liv, Elwira en 
Emma. We wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe 
op Kbs de Plataan. 
 

Oudergesprekken 
De komende oudergesprekken zullen we online met u en de 
kinderen voeren. Het is helaas nog te vroeg om alle kinderen 
en ouders in de school uit te nodigen om fysiek in gesprek te 
gaan. Hopelijk is dit spoedig wel weer mogelijk. Op 1 april 
krijgen de kinderen het portfolio mee naar huis. We sturen u 
voor de oudergesprekken een toelichting zodat de 
gesprekken vlot en vloeiend kunnen verlopen. 
 

Pasen 
De Palmpasen viering in de St Stephanuskerk op zondag 4 
april gaat niet door. We kunnen nog niet als groep bij elkaar 
komen. De paasviering op school gaat wel door, dit zullen 
we per groep vormgeven. 
 
Luizencontrole 

Na elke vakantie is er normaal gesproken een luizenpluis 
moment in de school. Deze momenten worden nu niet 
georganiseerd, daarom het vriendelijke verzoek om uw 
eigen kind thuis even goed te controleren. We hebben op dit 
moment geen signalen dat er sprake is van hoofdluis. 
 



 
 

 
verwijzingsgesprekken 
Afgelopen week zijn de verwijzingsgesprekken geweest voor 
de kinderen in groep 8. Het is voor hen een extra bijzonder 
schooljaar omdat ze op het einde van het schooljaar de stap 
naar het voorgezet onderwijs gaan maken. We geven als 
school een advies op basis van het kindbeeld wat we 
hebben. Dit beeld stellen we gedetailleerd samen en gaat 
over meerdere schooljaren waarin we werkhouding, 
motivatie, interesse en prestaties zorgvuldig meenemen. Er 
zijn mooie gesprekken gevoerd waarin ook en de kinderen 
hebben kunnen aangeven wat ze graag willen. 

  
Swim2Play  
We hebben contact gehad met de organisatie, helaas 
ontbreekt elk perspectief voor de zwembaden op dit 
moment. Ook al mogen de zwemlessen binnenkort weer 
starten. Het S2P project is erg waardevol, helemaal in deze 
tijd waarin kinderen weinig gezwommen hebben. Voor meer 
informatie over dit project kunt u de volgende website 
bezoeken. http://swim2play.nl/swim2play.nl/voor-ouders/ 
We kunnen alleen aan dit project meedoen met de hulp van 
u als ouder om de kinderen te vervoeren. Ook dit moeten 
we in deze tijd weer goed bekijken. 
 
Mocht het op het laatste moment toch nog doorgaan dan 
anticiperen we daar graag op. Het organiseren van vervoer 
kan dan ingewikkeld zijn. We vragen u daarom om alvast een 
gaatje vrij te houden in uw agenda om de kinderen van 
groep 1 t/m 4 naar het zwembad te brengen met de auto. 
Kinderen van groep 5 t/m 8 gaan met de fiets. Meer 
informatie volgt uiteraard t.z.t.  Onderstaand, onder 
voorbehoud de vertrek en terugkomst tijden. 
Let op, vanaf 8 juni aangepaste tijden. 
 

http://swim2play.nl/swim2play.nl/voor-ouders/


 
 

Di 20 april 
½ A vertrek om 9:00uur  terug om 11:00uur 
½ B vertrek om 9:50uur  terug om 11:35uur 
3 en 4  vertrek om 10:35uur  terug om 12:20uur 
Di 18 mei 
½ A vertrek om 9:00uur  terug om 11:00uur 
½ B vertrek om 9:50uur  terug om 11:35uur 
3 en 4  vertrek om 10:35uur  terug om 12:20uur 
 
Di 25 mei 
½ A vertrek om 9:00uur  terug om 11:00uur 
½ B vertrek om 9:50uur  terug om 11:35uur 
3 en 4  vertrek om 10:35uur  terug om 12:20uur 
 
Di 1 juni 
½ A vertrek om 9:00uur  terug om 11:00uur 
½ B vertrek om 9:50uur  terug om 11:35uur 
3 en 4  vertrek om 10:35uur  terug om 12:20uur 
 
Di 8 juni 
1/2A  vertrek 10:30   terug om 10:50 
 
Di 15 juni 
1/2B vertrek 10:30   terug om 12:20 
 
Di 22 juni 
3 en 4 vertrek 10:30    terug om 12:20 

 
 
 



 
 

 

 

Ma 8 maart: afname citotoetsen  

Di 23 maart: Themaviering groep 4 

Do 1 april: portfolio mee naar huis 

Do 1 april: paasviering 

vanaf Do 5 april: Portfoliogesprekken 

Di 20 april: S2P (onder voorbehoud) 

Vrij 23 april: Koningsspelen 

 

 

 

 


