
 
 

15 oktober 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 5 van het schooljaar  
2021 - 2022 
 

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

 
Themaviering 
Afgelopen week hebben we sinds lange tijd weer een 
themaviering gehouden met ouders/verzorgers. Het is 
prettig om als vanouds weer “samen” te zijn tijdens een 
viering in de driehoek ouder, kind en leerkracht. Waarbij de 
kinderen laten zien waar ze de afgelopen tijd mee bezig zijn 
geweest.  
 

Ouders in de school 
Zoals eerder beschreven, in de ouderbrief over de Corona 
aanpassingen, ontvangen we weer ouders in de school. U 
bent de week na iedere vakantie van harte welkom in de 
school. U kunt dan in de ochtend vanaf 8:15 tot 8:30 uur een 
kijkje nemen in de klas. We vragen u om niet elke dag mee 
te gaan, zodat we de eventuele drukte verdelen over de 
week. Tevens het vriendelijke verzoek om vooraf goed na te 
gaan of het verstandig is om naar binnen te gaan. U kunt 
hiervoor de gezondheidscheck gebruiken, deze is 
bijgevoegd. 
 
 

 
 
 



 
 

Studiedag 
Op maandag 1 november zijn alle kinderen vrij i.v.m. een 
studiedag. Op deze teamdag gaat het team verder met de 
thema’s Daltonontwikkeling en Begrijpend lezen en 
luisteren.  We zijn ons ervan bewust dat er de afgelopen 
maanden relatief veel studiedagen/momenten waren. We 
hebben hier bewust voor gekozen, omdat we aandacht 
willen hebben voor onze schoolontwikkeling in deze fase van 
het schooljaar. 
 
Na een roerige periode vol met onvoorspelbaarheden 
rondom Corona kijken we nu (nog steeds) zorgvuldig naar 
wat er nodig is om goed onderwijs te verzorgen. Daarbij 
hebben we ook oog voor elkaar en de positieve dynamiek in 
het team. 
  
 

Daltoncafé  
Op dinsdagavond 23 november zijn we voornemens om het 
Daltoncafé te organiseren. Een ouderavond waarin het 
uitwisselen van informatie en ervaringen centraal staat 
gekoppeld aan de Daltonfilosofie. We vinden het heel 
belangrijk dat u komt, omdat het een geschikt moment is om 
nader kennis te maken door elkaar te ontmoeten.  
 
De uitnodiging volgt nog, maar bent u geïnteresseerd dan 
kunt u alvast onderstaand tijdstip reserveren in uw agenda. 
Dinsdagavond 2 november van 19:30 tot 21:00 uur.  
 

Lezen 
In de bijlage vindt u informatie van “Matilda op school” 
hierin worden de “leukste” boeken kort gepresenteerd. 
Wellicht inspirerend voor u en uw kind op leesgebied. 
 

 



 
 

Agenda  

 

Overige  
Buurtgezinnen in Meppel 
 
Heb je al eens gehoord van Buurtgezinnen? Buurtgezinnen 
koppelt gezinnen die overbelast zijn aan een warm en stabiel 
gezin in de buurt, voor alledaagse en vriendschappelijke hulp 
rondom de kinderen. Hoe die steun eruit ziet is altijd 
maatwerk. Het kan gaan om een wekelijkse speelafspraak na 
schooltijd of in het weekend, mee-eten, logeren of samen 
iets leuks ondernemen. Zo krijgen de kinderen wat extra 
liefde en aandacht, en kunnen ouders even op adem komen. 
 
Op dinsdag 26 oktober van 11:00 tot 12:00 uur is er een info-
uurtje over Buurtgezinnen in Bibliotheek Meppel 
(marktstraat 27). Geïnteresseerde vraag- en steungezinnen 
kunnen hier vrijblijvend aanschuiven om meer te horen over 
Buurtgezinnen. Je kunt uiteraard ook zelf contact opnemen 
met de coördinator via geke@buurtgezinnen.nl of 06-
23100123 

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

Ma 1 nov: Studiedag Team alle lln zijn vrij 

Vanaf ma 8 nov: Facultatieve oudergesprekken en  

pré adviesgesprekken groep 8 

Do 11 nov: Themaviering groep 7/8 

Do 11 nov: Prins of prinses Carnaval 

Ma 15 nov: Schoolfamilieviering groepen 1-2 

Di 23 nov: Daltoncafé  

 

 

 

 

 

 

 

 


