
 
 

23 april 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 16 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 

Nieuwe leerlingen 
Deze week is Nathan bij ons op school gestart. We wensen 
hem een warm welkom toe en een hele fijne en leerzame 
tijd. 

 
S2P 
Afgelopen week kregen we bericht van bad Hesselingen dat 
er ruimte komt om het S2P programma in aangepaste vorm 
weer te hervatten. Dit is mogelijk voor de kinderen van 
groep 5 t/m 8. Zij kunnen namelijk onder begeleiding op de  
fiets naar het zwembad in daar grotendeels de oefeningen 
en spelletjes zelfstandig uitvoeren. Dit gebeurt natuurlijk 
onder intensief toezicht maar in principe is er geen contact 
nodig om de kinderen te ondersteunen tijdens het 
zwemmen.  
Bij de kinderen uit groep 1 t/m 4 is deze ondersteuning nog 
wel nodig. Tevens komt er nog teveel beweging op gang 
door volwassen omdat we afhankelijk zijn van het vervoer 
met auto’s. Bewegen is belangrijk en zeker het zwemmen is 
noodzakelijk om te onderhouden. We vinden het jammer 
dat het voor de kinderen uit groep 1 t/m nog niet kan, we 
hopen dat het volgend schooljaar weer lukt. De kinderen uit 
groep 5 t/m 8 hervatten na de meivakantie het S2P weer. 
Meer informatie volgt vanuit de groepsleerkracht in de 
Parro-app. 

 
 



 
 

Vakantierooster in het 
schooljaar 2021 – 2022 
In onderstaand schema vindt u het vakantierooster voor het 
volgende schooljaar. Dit rooster is afgestemd met de mr 
(medezeggenschapsraad) van de school en er is inspanning 
geleverd om het breed af stemmen met alle 
onderwijsinstellingen in Meppel. Dit is succesvol geweest 
voor het primair onderwijs, helaas is de aansluiting bij het 
voortgezet onderwijs in Meppel niet altijd te maken. Dit 
heeft vooral te maken met de roosters rondom examinering. 
 
Herfstvakantie:  16 okt. t/m 24 okt. 
Kerstvakantie:  25 dec. t/m 9 jan. 
Voorjaarsvakantie: 19 febr. t/m 27 febr. 
Goede vrijdag: 15 apr. 
2e Paasdag:  18 apr. 
Meivakantie:  23 apr. t/m 8 mei 
Hemelvaart  26 en 27 mei 
2e Pinksterdag  6 juni 
Zomervakantie 16 juli t/m 28 aug. 
 
We delen dit nu alvast zodat u eventueel (vakantie)plannen  
kunt maken. Na de meivakantie volgt de verdere planning 
met de vrije dagen voor de kinderen, dat zijn de studiedagen 
voor het team. Dat zijn er 6 in totaal. U ontvangt van ons bij 
de start van het nieuwe schooljaar de informatiekalender 
waar het complete overzicht in vermeld staat. 

 
Koningsspelen 
Vandaag hebben we Koningsdag op school gevierd met 
sportieve en gezellige spelletjes en een leuke gezamenlijke 
uitdaging. Elke groep heeft om de beurt het plein versierd 
met krijt. Het Kunstwerk begon met groep 7/8, zij maakten 
het begin waarop elke groep aansloot op zijn eigen manier. 
Het resultaat is uiteindelijk gefilmd door het Oranje Comité. 



 
 

Dit komt terug tijdens het programma wat RTV Meppel 
maakt op Koningsdag. Een onderdeel van het programma 
zijn de schoolpleinen van Meppel.  
 

 
Schoolkamp groep 7/8 
Woensdag 28 april vertrekt groep 7/8 naar Ameland. Ze 
gaan drie dagen op schoolkamp. Lekker uitwaaien met 
sportieve en vooral leuke activiteiten. Dit doen ze onder 
begeleiding van de drie leerkrachten van Kbs de Plataan. Juf 
Loes, juf Karina en juf Renate. Kinderen in groep 7/8 gaan bij 
ons op school het ene jaar wat dichterbij op schoolkamp bv  
in Ommen en het andere jaar wat verder weg. (Ameland). 
De kinderen uit groep 7 en 8 gaan samen op schoolkamp, 
omdat we vinden dat het een belangrijke activiteit voor de 
hele groep is. Voor groep 8 is het tevens een activiteit die 
voor een deel met het afscheid te maken heeft van de 
school. 
 
Formatie en plannen voor het 
volgende schooljaar 
Op dit moment zijn wij druk bezig met de personele 
bezetting en de groepenverdeling voor het volgende 
schooljaar. We zullen u hier na de meivakantie verder over 
informeren.  
 
Doordat de kinderen nu weer hele dagen en weken op 
school zijn krijgen we steeds beter zicht op de ontwikkeling. 
Dit zicht hadden we natuurlijk al, maar doordat er nu weer 
een schoolse structuur is met veel interactie wordt het beeld 
dat er is nog beter of juist bevestigd. Onze bevindingen op 
individueel niveau hebben we met u gedeeld tijdens de 
portfoliogesprekken. Op groeps- en schoolniveau worden de 
ontwikkelingen ook in kaart gebracht en intern besproken. 



 
 

Op basis van deze analyse maken we een plan om gerichte 
aanpassingen/aanvullingen te doen. Dit plan sluit aan bij het 
NPO* en wordt met de mr besproken. Zoals we nu kunnen 
zien zullen er geen grote aanpassingen komen in onze 
schoolorganisatie of ontwikkelingsplannen. 
 
*NPO = Vanuit de overheid komen er financiële middelen 
vrij voor scholen om aanpassingen te doen op basis van de 
geconstateerde effecten n.a.v. de schoolsluiting.  

 
Lang weekend 
I.v.m. de studiedag voor het team op maandag 26 april en 
Koningsdag op 27 april wensen we u een prettig lang 
weekend. 
 
 

 
 

 

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) 

 

 

 

 

 

 


