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Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week zijn er weer nieuwe kinderen gestart op Kbs 
de Plataan. We heten Julia en Björn van harte welkom en 
wensen ze een hele fijne een leerzame schoolperiode toe. 
 

Start nieuwe schooljaar 
We zijn maandag 23 augustus goed gestart met alle 
groepen. Inmiddels zijn we alweer twee weken op weg en 
zijn de startgesprekken in volle gang. We vinden het 
belangrijk om goed samen te werken met ouders om zo 
goed als mogelijk te voldoen aan de onderwijsbehoefte van 
de kinderen. We hechten er dus veel waarde aan om u te 
ontmoeten tijdens deze gesprekken en ervaren de 
gesprekken als zeer waardevol en leuk. 
 
We werken met de hele school aan een fijne sfeer waarin 
kinderen tot ontwikkeling komen. Een goed pedagogisch 
klimaat is een belangrijke voorwaarde voor een stevige 
basis. We zorgen samen met de kinderen voor een fijn 
schooljaar, daarom zijn we het schooljaar samen begonnen 
op het plein. Er was onder andere aandacht voor de jarigen, 
de nieuwe kinderen en leerkrachten. Tevens hebben we 
besproken hoe we er een fijn schooljaar van gaan maken. 
Hier zijn we immers samen verantwoordelijk voor. 
We hebben ook juf Mariska in het zonnetje gezet want deze 
juf is maar liefst 25 jaar werkzaam in het onderwijs. We 
vieren dit later nog op een gepaste manier met het team 
maar hebben dit nu alvast gedaan samen met de kinderen 
van de school. 
 
 



 
 

Informatiekalender 
Afgelopen week heeft u van de informatiekalender via de 
mail ontvangen. Hierin was de week van de Kerstvakantie 
versprongen, deze is uiteraard twee weken. De kinderen 
starten weer op maandag 10 januari. De vakantie begint op 
vrijdag 24 december om 12:15uur. 
 

vakantieperiode en studie/vrije 
dagen (herhaling) 

De vakantieperiode 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  
 



 
 

Coronamaatregelen 
We zijn gestart met een paar kleine aanpassingen, fijn om te 
zien en te merken dat iedereen zich goed aan de gemaakte 
afspraken houdt. Dat zorgt voor rust en een overzichtelijke 
sfeer. In de week van 20 september bekijken we opnieuw of 
er aanpassingen gedaan kunnen worden, tot die tijd houden 
we de organisatie hetzelfde. 
Dit betekent helaas dat de informatiemarkt die gepland 
staat op vrijdagmiddag 10 september niet doorgaat. 
 

Toestemming beeldmateriaal 
Elke leerling heeft afgelopen maandag een toestemming 
formulier mee naar huis gekregen voor het gebruik van 
beeldmateriaal. Deze toestemming vragen we jaarlijks aan 
het begin van het schooljaar. Wilt u het ingevulde formulier 
weer bij de leerkracht van uw kind(eren) inleveren? Dank 
alvast. 

 
Schoolfotograaf 
Maandag 6 september komt de schoolfotograaf. De 
informatie van de fotograaf is als bijlage toegevoegd bij deze 
nieuwsbrief. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Agenda  

 

 
 

Ma 30 aug: Start startgesprekken 

Ma 6 sept: Schoolfotograaf 

Vrij 10 sept: Informatiemarkt (gaat niet door) 

Ma 13 sept: Start Thema “beroepen” 

Do 16 sept: Schoolfamilieviering gr 5 - 6 

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

 

 

 

 

 

 

 

 


