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Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 14 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 
 

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

Oudergesprekken  
Zoals we in de vorige nieuwsbrief schreven voeren we de 
komende portfoliogesprekken online. Met de kinderen 
bespreken we ter voorbereiding het portfolio in de klas, 
samen met de leerkracht kiest uw kind dan een of twee 
onderdelen uit die in elk geval tijdens het gesprek naar 
voren komen. Deze bladzijden krijgen een post-it zodat u 
ook weet welke onderwerpen gekozen zijn. Het is de 
bedoeling dat uw kind net zoals tijdens de fysieke 
oudergesprekken aanwezig is bij het gesprek. Zodat ze zelf 
kunnen vertellen over hoe het gaat op school. 
We vinden het belangrijk dat kinderen onderdeel zijn van 
het gesprek en zich daardoor verantwoordelijk voelen of 
gaan voelen. 
Ook bespreken we de Cito resultaten van de afgelopen 
toetsperiode. De kinderen krijgen de citografieken en het 
portfolio mee naar huis op 1 april. Tijdens het 
portfoliogesprek zal de leerkracht de grafieken verder 
toelichten. Nadat u zich heeft ingeschreven op een tijdstip 
via Parro, krijgt u op uw mailadres een uitnodiging voor het 
online oudergesprek. Als u de link in de mail aanklikt opent 
automatisch het programma “Teams” waarmee het online 
gesprek gevoerd wordt. Ondanks de aangepaste vorm gaan 
we ervan uit dat we op deze manier waardevolle gesprekken 
kunnen voeren met u en de kinderen. 



 
 

 

Sneltesten voor medewerkers 
Stichting Catent biedt voor haar medewerkers vanaf deze 
week sneltesten aan. We kunnen daardoor nog sneller 
anticiperen mochten er Corona gerelateerde klachten zijn. 
De kans op besmettingen wordt daardoor lager en het risico 
van (gedeeltelijke) lesuitval is daardoor een stuk kleiner 
geworden.  
 
Breng en haaltijden 

Aankomende maandag gaat de logistieke aanpassing in van 
in- en uitloop tijden. Hierover heeft u in Parro en via de mail 
een informatiebrief ontvangen. 
 
 

Avond4daagse 
Helaas gaat de avond4daagse weer niet door dit schooljaar. 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de organisatie een 
alternatief programma aanbiedt.  U kunt hier meer over 
lezen op onderstaande website. 
http://www.avondvierdaagse-meppel.nl/index.html 
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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 

 

 

 

 


