
 
 

2 juli 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 20 van het schooljaar  
2020 - 2021 
 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week is Nassouma gestart in groep 4, Daan is 
officieel gestart in groep 6 en komende maandag zal Tygo 
starten in groep 1. We heten hen van harte welkom en 
wensen ze een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op 
school. Daarnaast zijn er ook een aantal kleuters die al aan 
het wennen zijn, die in of net na de zomer 4 jaar worden. 

 
De laatste schoolweek 
Nog 1 weekje en dan sluiten we dit schooljaar af. Komende 
dinsdag zwaaien we om 14:00uur de kinderen uit groep 8 
uit. Dit is hun laatste schooldag. ’s Avonds staan we 
uitgebreid stil bij de afsluiting van hun basisschoolperiode 
met een feestelijke afscheidsavond. Hierbij zijn de gezinnen 
van de kinderen en het team aanwezig. Dit is gelukkig prima 
te organiseren binnen de geldende Coronamaatregelen. 
 
 

Lekker en koel de vakantie in 
Vrijdag 9 juli om 12uur staan er twee ijscokarren op het plein 
om alle kinderen en ouders te voorzien van een lekker ijsje. 
De kinderen komen per groep naar buiten en mogen dan 
een ijsje halen bij de ijscokar. Om 12uur komen eerst de 
groepen 5 t/m 7 naar  buiten en daarna de groepen 1 t/m 4. 
Voor de kinderen met een glutenallergie is er een waterijsje. 
 

 
 



 
 

Corona maatregelen 
Vorige week zijn er landelijke versoepelingen doorgevoerd. 
Voor de laatste schoolweek betekenen deze versoepelingen 
voor onze school nauwelijks aanpassingen. We maken het 
schooljaar af op de manier zoals we nu bezig zijn. 
We zullen voor de start van het nieuwe schooljaar u verder 
informeren over de stand van zaken. We wachten de 
zomerperiode even af en hopen dat we zonder beperkingen 
van start kunnen in het nieuwe schooljaar. 
 

Schoonmaak  
Het afgelopen schooljaar is er intensieve schoonmaak 
geweest, deze waren vooral gericht op de oppervlakten die 
veel gebruikt werden. De wat lastige plekken zijn echt weer 
toe aan wat opfrissing. Het zou mooi zijn om dit samen met 
een aantal ouders op te pakken. Samen zorgen voor een 
frisse start voor de kinderen. 
U krijgt via de parro app een oproep om te komen helpen, 
uiteraard op 1,5 meter afstand van elkaar.  De grotere 
algemene ruimtes in de school en de stickers op de vloeren 
worden in de vakantie door een schoonmaakbedrijf 
aangepakt. 
 
De informatiekalender 
In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u van 
ons de informatiekalender met alle bijzondere data en 
algemene informatie over het schooljaar. Hierbij alvast de 
vakantieperiode (herhaling) en de studiedagen voor u op 
een rij. 
Herfstvakantie 16 oktober – 24 oktober 
Kerstvakantie  25 december – 9 januari 
Voorjaarsvakantie 19 februari – 27 februari 
Goede Vrijdag  15 april 
2e Paasdag  18 april 
Meivakantie  23 april – 8 mei 



 
 

Hemelvaart  26 mei en 27 mei 
2e Pinksterdag  6 juni 
Start zomervakantie 16 juli 2022 
 
Studie/Teamdagen ( de kinderen zijn op deze dagen vrij) 
 
* Vrijdagmiddag 17 september,de kinderen uit groep 4 t/m 8 
zijn ook vanaf 12:15 vrij. 
 
* Vrijdagmiddag 15 oktober, de kinderen uit groep 4 t/m 8 
zijn ook vanaf 12:15 vrij. 
 
Op de volgende dagen zijn alle kinderen vrij: 
- dinsdag 5 oktober  
- maandag 1 november  
- woensdag 9 februari  
- vrijdag 3 juni  
- donderdag 16 juni  
 

NPO  
De overheid heeft extra financiële middelen beschikbaar 
gesteld voor het onderwijs om de effecten van de 
coronacrisis aan te kunnen pakken. Wij zijn natuurlijk blij 
met deze middelen en de aandacht die er is om eventuele 
vertragingen aan te pakken. Wij hebben een plan bedacht 
waar alle kinderen van de school profijt van gaan hebben en 
wat aansluit bij hetgeen we al doen zodat het een 
versterkende en verdiepende werking heeft. Dit is belangrijk 
omdat de financiële impuls op dit moment een tijdelijk 
karakter heeft van ongeveer 2 schooljaren. Een verdieping 
heeft een grotere en duurzamere kans van slagen. Op 
hoofdlijnen zetten we de middelen in op de volgende 
interventies; 
- We versterken cultuureducatie in de school door de inzet 
van vakspecialisten 
- We geven didactische ondersteuning aan kleine groepen 
kinderen. 
- Er is extra personele bezetting in de groepen waardoor de 



 
 

groep kleiner wordt (op dagdelen) en er meer gerichte 
instructie gegeven kan worden aan jaargroepen. Hierin is 
ook het speelmoment van groep 2 en 3 opgenomen. 
- Professionele ontwikkeling van het team door coaching van 
vakspecialisten op taal, lezen. Hierbij kunt u denken aan 
logopedisten en experts op het vakgebied van lezen. 
- Extra ruimte in tijd voor het team om te leren van en met 
elkaar. Faciliteren van collegiale consultatie. 
 
Met dit plan voorzien we dat eventuele vertragingen op een 
rustige en vloeiende manier ingelopen worden met de 
nodige aandacht. Net zo belangrijk is de aandacht voor het 
samenwerken en de creatieve vorming van de kinderen. De 
fijne sfeer in de school die we graag willen als basis voor 
ontwikkeling worden met deze interventies extra 
ondersteund. Na verloop van tijd zullen dit proces samen 
met de MR evalueren en daar waar nodig aanpassingen 
doen. 
 
 

3D printer 
De afgelopen weken hebben we onderzocht op welke 
manier we volgend schooljaar verder kunnen gaan met het 
programmeren en 3D printen. De afgelopen 4 jaar heeft 
Willem (vader van Luuk gr 8) dit proces met veel plezier 
begeleid. Luuk gaat van school en daarmee houden ook de 
werkzaamheden van Willem op.  We zullen Willem uiteraard 
op een gepaste manier bedanken, maar willen ook op deze 
manier kenbaar maken dat we zijn inzet over de afgelopen 
jaren enorm gewaardeerd hebben. De kinderen en het team 
zullen hem gaan missen.   

 
 
 



 
 

Talentontwikkeling 
Het tot bloei laten komen van talenten van kinderen en ze 
ontdekken zien we als een belangrijke taak. Hoe mooi en 
effectief zou het zijn als we dit nog meer samen kunnen 
doen met u als ouder of bijvoorbeeld een opa of oma. Een 
samenwerking waarbij u uw eigen talent, beroep, expertise 
inzet om het talent van kinderen te stimuleren. Wij hebben 
de randvoorwaarden of kunnen deze creëren. Denk aan de 
ruimtes in de school en het cultureel centrum en indien 
nodig aanschaf van materiaal. 
 
We zijn op zoek naar (ouder)talent om in te zetten. 
Er is bijvoorbeeld een keuken in het gebouw waar kinderen 
in kleine groepjes onder begeleiding zouden kunnen koken. 
Er is een keramieklokaal met stevige tafels waar groepjes 
kinderen zouden kunnen timmeren. We hebben een groot 
gebouw naast de school waar bijvoorbeeld over een bepaald 
technisch vakgebied geleerd kan worden door het gebruik 
van technisch lego. Er is een schilderlokaal, theaterzaal en 
een balletzaal waar we gebruik van zouden kunnen maken. 
Dus mogelijkheden genoeg. 
 
We inventariseren eerst of er bij u als ouder animo is om 
hieraan mee te doen. Het idee is om op vrijdagmiddag een 
circuitvorm op te zetten waarin kinderen 
keuzemogelijkheden hebben. Ze werken dan in een klein 
groepje aan een project wat in 3 a 4 lessen afgerond wordt.  
 
Mocht dit idee u aanspreken en heeft u interesse stuur dan 
gerust een mail naar directie.plataan@catent.nl.  
 
Het zou fantastisch zijn als dit lukt, ook al is het maar in het 
klein, we zien uw reactie graag tegemoet. 
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Agenda  

 

 

 
 

 
 

Di 6 juli:       Afscheid groep 8 

Woe 7 juli:  Wennen nieuwe groep 

Vrij 9 juli:    Alle lln vrij om 12:15, start zomervakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 


