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Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling gestart op 
Kbs de Plataan. We heten Silas van harte welkom in groep 2 
en wensen hem een hele fijne een leerzame schoolperiode 
toe. 

 
Gouden weken / evaluatie start 
schooljaar 
Een goed begin is goud waard. Het nieuwe schooljaar is 
inmiddels een aantal weken op weg. Tijdens deze eerste 
weken staat de sfeer, afspraken en routines in de groepen 
centraal. Hieraan is samen met de kinderen hard gewerkt. 
We vinden dit als school een belangrijke voorwaarde voor 
een fijn en leerzaam jaar. We merken dat dit al steeds beter 
loopt, maar dat na een bewogen jaar als vorig jaar, dit extra 
aandacht vraagt. Er zijn al veel successen te vieren, maar we 
zien ook dat deze basis nog zeker aandacht vraagt.  
Daarnaast hebben we vanuit het NPO (nationaal plan 
onderwijs) extra budget dat we o.a. inzetten op 
donderdagmiddag (gr. 1-2-3) en vrijdagmiddag (gr. 4-8) voor 
talentontwikkeling. Wat is het fijn om leerlingen uit 
verschillende groepen met vakdocenten, (groot)ouders en 
leerkrachten enthousiast bezig te zien zijn! Van dansen, 
koken tot prachtige creaties! 
 
 

Studiedag 
Op dinsdag 5 oktober zijn alle kinderen vrij i.v.m. een 
studiedag. Op deze teamdag gaat het team aan de slag met 
2 thema’s die betrekking hebben op Daltonontwikkeling en 



 
 

Begrijpend lezen en luisteren. Ook maken we op deze dag, 
tevens de dag van de leraar, plannen voor het komende 
kalenderjaar.   
 

Themaviering 
Iedere groep verzorgt elk schooljaar een presentatie in de 
theaterzaal en duurt ongeveer 30 minuten. De kinderen 
bedenken samen met de leerkracht een afwisselend 
programma: opzegversje, muziekinstrument, toneelstuk, 
lied, poppenkast etc. Op maandag 11 oktober staat de 
themaviering van groep 4 gepland. Ouders van deze groep 
zijn van harte welkom om te komen te kijken; de viering 
start om 13:45 uur in de theaterzaal in het Cultureel 
centrum. Na afloop van de viering  gaan de kinderen 
allemaal eerst naar hun eigen klas in de school en komen 
dan om 14:30 uur naar buiten. 
 

Kinderboekenweek 2021 
A.s. woensdag start officieel de Kinderboekenweek. I.v.m. 
gym op die dag, openen wij donderdagochtend de 
Kinderboekenweek met alle kinderen in de theaterzaal. 
Het thema ‘worden wie je wilt’ is onderdeel van ons 
schoolbrede thema ‘beroepen’. Naast alle activiteiten 
binnen het thema, zullen we de komende week 
(voor)lezen met en voor elkaar. Daarbij worden kinderen 
van groep 3-4 gekoppeld aan een leerling van groep 7-8 en 
de leerlingen van groep 1-2 aan een leerling van groep 5-6. 
Ze zoeken op een aantal momenten in die week een plekje 
in de school, om samen te genieten van een verhaal/boek. 
Lezen en voorlezen: een grote meerwaarde! In de bijlage 
nog voorleestips en een poster hoe jouw kind een echt 
leesmonster wordt! 
 
 



 
 

Sport en cultuur 
Sport en cultuur kunnen bijdragen aan een gezonde en 
positieve ontwikkeling van kinderen. Talenten inzetten en 
ontwikkelen, fit zijn en plezier hebben. Mochten financiën 
een belemmering zijn om uw kind(eren) te laten sporten of 
op bijv. muziekles te gaan, dan biedt het jeugdfonds sport en 
cultuur wellicht oplossing: 

 
Meer info? Scan de QR-code 
of kijk op de website. 

 
 
 
Agenda  

 

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 

 


