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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3 van het schooljaar  
2021 - 2022 
 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling gestart op 
Kbs de Plataan. We heten Yelena van harte welkom en 
wensen haar een hele fijne een leerzame schoolperiode toe. 

 
Aanmelden 
We houden graag zicht op het aantal kinderen dat we 
mogen verwelkomen op Kbs de Plataan. Wordt uw zoon of 
dochter komend jaar vier en heeft u interesse in de school 
dan het vriendelijke verzoek om u tijdig te melden. Liefst een 
half jaar van tevoren, zodat tijd genoeg hebben om het 
aanmeldproces goed vorm te geven. 
 

Nieuwtje  
Juf Jacoline verwacht in februari een baby. Afgelopen week 
heeft ze het de groep verteld en zijn de ouders van groep 
1/2A via Parro geïnformeerd. We feliciteren juf Jacoline en 
uiteraard haar gezin en kijken vol verwachting uit naar 
februari.  
We zijn op de achtergrond bezig met het zoeken van een 
geschikte vervanger. We zullen zodra we hier duidelijkheid 
over hebben de ouders van groep 1/2A informeren. 
 

Talentcircuit 
Afgelopen vrijdag zijn we gestart met het talentcircuit voor 
de groepen 4 t/m 8 en gisteren is er op donderdagmiddag 
een start gemaakt voor de groepen 1 t/m 3. In het circuit 
krijgen alle kinderen een gevarieerd aanbod op het gebied 
van dans, drama, multimedia, koken, boetseren, timmeren 



 
 

gutsen en kunstschilderen. Het circuit is een onderdeel van 
het thematisch werken; de komende 8 weken staat namelijk 
het thema “beroepen” centraal. Daardoor is het verband 
met talenten snel gelegd. In het circuit wordt het aanbod 
door leerkrachten, vakdocenten en (groot) ouders vorm- 
gegeven. Inzet van eigen talent om het talent van kinderen 
te stimuleren.  
 

Thematisch werken 
Afgelopen maandag was de aftrap van het thema over 
beroepen. De startactiviteit heeft als doel om kinderen 
enthousiast en nieuwsgierig te maken. We willen graag dat 
ze vragen (gaan) stellen en gaan nadenken over het thema. 
Dit biedt aanknopingspunten om in de groep op verder te 
gaan en inhoudelijke verbindingen te leggen met 
vakgebieden zoals geschiedenis, aardrijkskunde en lezen. De 
vossenjacht van afgelopen maandag was leuk en erg fijn dat 
we weer op veel hulp konden rekenen van ouders. Een 
aantal ouders heeft zich ook gemeld om meer te vertellen 
over hun beroep in de klas. Volgende week komt de vader of 
moeder van Lucas vertellen over de dierenarts, afgelopen 
week is groep 7/8 naar een marineschip en de brandweer 
geweest (vader Lisa). Erg leerzaam, dus mocht u interesse 
hebben? Meldt u gerust bij de leerkracht. We brengen de 
kinderen graag in verbinding met de buitenwereld om de 
lessen meer betekenisvol te maken. 
 
 

Lampionnen 
Dit jaar valt de sluiting van het thema en het maken van 
lampionnen voor Sint Maarten in dezelfde week. Het accent 
ligt deze periode op de afsluiting van het thema en het 
talentcircuit. We maken daarom dit schooljaar geen 
lampion.  
 
 



 
 

Coronamaatregelen 
Het kabinet heeft besloten dat het vanaf 20 september niet 
meer nodig is dat de hele klas in quarantaine gaat bij één 
besmetting. Wij zijn blij met deze versoepeling. Zo kan uw 
kind, samen met de klasgenootjes, weer zo veel 
mogelijk naar school. Dat is goed voor de ontwikkeling van 
de kinderen.  
  
De GGD besluit welke quarantainemaatregelen er nodig 
zijn bij een coronabesmetting op school.  
Als een leerling besmet is met het coronavirus, zijn niet alle 
kinderen in de klas een nauw contact. Daardoor hoeft niet 
(automatisch) de hele klas in quarantaine. De school gaat 
hierover in overleg met de GGD. De GGD besluit dan of het 
nodig is dat de klas, een aantal leerlingen of alleen de 
besmette leerling in quarantaine gaat.  
  
De basisregels blijven ook op onze school belangrijk:  

• De kinderen wassen regelmatig hun handen.  
• Het blijft verstandig om elkaar de ruimte te 
geven en dan is 1,5 meter de veilige afstand.  
• Met milde verkoudheidsklachten (zoals 
loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
óf met bekende chronische luchtwegklachten, 
mag uw kind naar school.  
• Heeft uw kind daarnaast klachten als koorts 
en/of benauwdheid?  

o Uw kind blijft thuis en laat zich testen 
in de GGD-teststraat.  
o Test uw kind positief? Dan gaat 
hij/zij in quarantaine.  
o Laat u uw kind niet testen? Dan 
kan uw kind weer naar school als hij/zij 24 
uur volledig klachtenvrij is   
o Blijven de klachten aanhouden? Dan 
mag uw kind na 7 dagen thuisblijven ook 
weer naar school of de opvang.  

 



 
 

Agenda  

 

 
 

Ma 20 sept: Jaarvergadering OV 

Di 5 okt:       Studiedag (alle lln zijn vrij) 

woe 6 okt:   Start kinderboekenweek 

Ma 11 okt:  Themaviering groep 4 

Vrij 15 okt: Studiemiddag alle lln zijn om 12:15 vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 


