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S2P 
De zwembaden kunnen nog geen duidelijkheid geven of 
eventuele versoepelingen ervoor zorgen dat S2P (Swim 2 
Play) door kan gaan. De eerste les die gepland staat op 
dinsdag 20 april komt daardoor te vervallen. Na de 
meivakantie blijft de planning vooralsnog staan, zodra we 
hier meer over weten zullen we u informeren. Mocht u data 
vrij gehouden hebben om te rijden (zie NB 13), vriendelijk 
verzoek op deze te laten staan. Dan kunnen we, indien het 
mogelijk is, snel schakelen en hoeven we niet op het laatste 
moment vervoer te organiseren. 

 
Informatiekalender 
In de informatiekalender die u heeft gekregen in het begin 
van het schooljaar of intakegesprek staat belangrijke 
informatie over het schooljaar. De kalender is ook terug te 
vinden op onze website. 
https://kbsdeplataan.nl/schoolkalender/ 
De vrije dagen voor de kinderen, zoals bv studiedagen, 2e 
Pinksterdag en de vakanties blijven ongewijzigd. 
Aanpassingen en bijzondere data vermelden we in de 
nieuwsbrieven. 
 

Schoolreis 
Voor het schoolreisje plannen we een nieuwe datum. Dit zal 
aan het einde van het schooljaar zijn. De kans is dan groter 
dat we activiteiten kunnen en mogen organiseren. Dit zal 
zijn op 24 juni of op 1 juli. De schoolreis die nu gepland staat 
op 29 april gaat niet door. 



 
 

Koningsspelen 
Vrijdag 23 april vieren wij de Koningsspelen op school, dit 
jaar zal het wederom weer anders zijn dan andere jaren. 
Omdat wij ons aan de richtlijnen moeten houden blijven de 
groepen de gehele dag gesplitst. Op school geven wij een 
Corona-proof invulling aan deze dag. De kinderen mogen die 
dag in het ORANJE verkleed/geschminkt naar school. Op 
school krijgen ze in de kleine pauze een lekkere versnapering 
en drinken. Voor groep 4 t/m 8 geldt lunch meenemen.     

 
Avond4daagse 
In een vorige nieuwsbrief schreven we dat de avond4daagse 
in de oude vorm niet doorgaat. De organisatie heeft een leuk 
en sportief alternatief bedacht waardoor de kinderen toch 
kunnen wandelen als ze daar zin in hebben. In de bijlage 
kunt u hierover meer lezen. 
 
Buurtgezinnen in Meppel 

In ieder gezin zit het weleens tegen. Soms duurt zo’n periode 
te lang en stapelen problemen zich op. Voor die gezinnen is 
er een nieuw initiatief in de gemeente Meppel: 
Buurtgezinnen.  
Buurtgezinnen is gebaseerd op de gedachte: opvoeden doen 
we samen. Gezinnen die het zwaar hebben worden 
gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt. De 
hulp is alledaags en vriendschappelijk. Vraag- en steungezin 
maken onder begeleiding van de coördinator van 
Buurtgezinnen afspraken over de steun. Het kan 
bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse speelafspraak, een 
maandelijks weekend logeren, mee-eten of samen iets leuks 
ondernemen. Dat is iedere keer maatwerk. Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 
even ontlast.  



 
 

Kan jouw gezin een helpende hand gebruiken? Of willen 
jullie juist steungezin zijn? Neem vrijblijvend contact op en ik 
ga graag in gesprek. Met elkaar gaan we dan op zoek naar 
een fijne match! 
geke@buurtgezinnen.nl | 06-23100123 | Facebook-pagina 
‘Buurtgezinnen in Meppel’  
www.buurtgezinnen.nl/meppel/ 
 
In bijlage vindt een folder met meer informatie. 
 

 

Eindtoets groep 8 
Op dinsdag 20 april en woensdag 21 april maken de kinderen 
uit groep 8 de eindtoets. Op Kbs de Plataan wordt de IEP 
toets afgenomen. 
 
Bijna alle leerlingen van groep 8 zijn verplicht om een 
eindtoets te maken. Onder voorwaarden kan ervoor gekozen 
worden om de toets niet te maken. 
Scholen kiezen zelf welke eindtoets ze afnemen.  
De IEP Eindtoets meet de verplichte vaardigheden lezen, 
taalverzorging en rekenen aan het einde van groep 8. De 
uitslag van de eindtoets geeft informatie over het 
referentieniveau dat het kind beheerst én een advies voor 
het voortgezet onderwijs. Dit schooljaar tellen de 
eindresultaten van de eindtoets niet mee in de beoordeling 
van de onderwijs inspectie. 
 
 

Studiedag 26 april 
Op maandag 26 april zijn alle kinderen vrij. Het team van Kbs 
de Plataan heeft een studiedag. Wij gaan verder met de 
ontwikkelingen rondom begrijpend lezen en luisteren en het 
thematisch onderwijs binnen onze school. Dit waren onze 
belangrijkste twee speerpunten van dit schooljaar.  
 

http://www.buurtgezinnen.nl/meppel/


 
 

Start meivakantie 
Vrijdag 30 april is nog een gewone schooldag met de 
gangbare schooltijden. Daarna start de meivakantie. Op 
maandag 17 mei is de school weer open en zien we de 
kinderen weer terug. Op deze dag start ook het schoolbrede 
thema over “Bijen”.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vrij 23 april: Koningsspelen op school 

Ma 26 april: Studiedag (lln zijn vrij) 

Di 27 april: Koningsdag (lln zijn vrij) 

Meivakantie 1 mei t/m 16 mei 

Ma 17 mei: start thema “bijen” 

Ma 24 mei: 2e Pinksterdag (lln vrij) 

 

 

 

 

 

 


