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Einde vorig schooljaar 
In de laatste schoolweek hebben we afscheid genomen van 
groep 8. Heel fijn dat we wederom met alle kinderen, 
broertjes/zusjes, ouders en het team op een feestelijke 
manier de schoolloopbaan van deze groep kinderen konden 
afsluiten. In de middag zijn ze liefdevol de school 
“uitgetrapt”. ‘s Avonds werd de zelfgemaakte film vertoond. 
Ook waren er woordjes voor de kinderen en heeft de school 
namens de groep een mooi cadeau gekregen. Een echte 
knikkertegel, hier gaan we een mooi plekje voor zoeken op 
het plein, zodat we er nog lang plezier van hebben. 
 

Start nieuwe schooljaar 
Maandag 23 augustus komen de kinderen weer op school. 
We verheugen ons erop om hen weer te zien en aan de slag 
te gaan. Op het plein zal om 8.15 uur een muziekje klinken 
en een kopje koffie/thee klaarstaan voor de 
ouders/verzorgers, zodat u onderling wellicht even bij kunt 
kletsen. We hebben nog te maken met de 1,5m afstand 
maatregel. Dus bij het brengen van de kinderen ontvangen 
we nog geen ouders in de school.  De kinderen zijn vanaf 
8.15 uur welkom en gaan allemaal door de hoofdingang naar 
binnen. In de bijlage van deze nieuwsbrief treft u een aparte 
informatiebrief met een update over de Coronamaatregelen 
bij ons op school. 
 

 
 
 



 
 

 
Gouden weken 
De eerste weken van het schooljaar noemen we de gouden 
weken. Hierin wordt de basis gelegd voor de fijne sfeer 
waarin we willen werken en leren. Er is veel aandacht voor 
de groepsdynamiek en het elkaar leren kennen. Een goede 
pedagogische sfeer is onze basis en is “goud” waard. Ook 
wordt er samen met de kinderen invulling gegeven aan de 
Daltonkernwaarden en worden de didactische doelen 
besproken. De gouden weken worden afgesloten met een 
informatiemarkt. Op deze markt vertellen kinderen zelf aan 
hun ouders waar ze aan gewerkt hebben en wat belangrijk is 
in het komende schooljaar.  
 

Startgesprekken 
Onderdeel van de gouden weken zijn de startgesprekken 
met kinderen en ouders. Via Parro kunt u zich inschrijven 
voor deze gesprekken. Deze worden binnenkort als alle 
ouders zijn gekoppeld opengezet. Tijdens deze gesprekken 
kijken we samen met u en uw kind hoe de eerste weken zijn 
gegaan.  

 
Thema beroepen 
Over drie weken starten we met de themaweken met als 
titel “Beroepen”. Samen met de kinderen gaan we dit thema 
verkennen en er zullen vast veel vragen ontstaan. Het zou 
erg leuk en leerzaam zijn als er ouders zijn die iets willen 
vertellen over hun beroep. We noemen het in deze 
nieuwsbrief, zodat u er alvast over na kunt denken. Mocht u 
het leuk vinden meld dit dan gerust bij de leerkracht van uw 
kind. We proberen in de themaweken een middag te 
plannen waarop meerdere beroepen gepresenteerd 
worden. Hierover volgt later nog meer informatie. 



 
 

 
Team 
We hebben er weer zin in en zijn klaar voor het nieuwe 
schooljaar waarin we vol goede moed en nieuwsgierigheid 
uitkijken naar al het moois wat ontwikkeling van kinderen 
met zich meebrengt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Studiemiddag 
Op vrijdagmiddag 17 september zijn alle kinderen om 12:15 
vrij i.v.m. een studiemiddag van het team van Kbs de 
Plataan. 

 
Informatiekalender 
In de eerste schoolweek ontvangt u van ons de 
informatiekalender. 
 

 
Agenda  

 

 
 

Ma 23 aug: Start nieuwe schooljaar 

Ma 30 aug: Start startgesprekken 

Ma 6 sept: Schoolfotograaf 

Vrij 10 sept: Informatiemarkt 

Ma 13 sept: Start Thema “beroepen” 

Do 16 sept: Schoolfamilieviering 

Vrij 17 sept: Alle lln om 12:15 vrij (studiemiddag) 

 

 

 

 

 

 

 

 


