
 
 

29  oktober 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 6 van het schooljaar  
2021 - 2022 
 

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

 
Oudergesprekken 
In week 45 staan er facultatieve oudergesprekken gepland. 
Dit moment is bewust gepland om ruimte te maken om 
bijzonderheden te bespreken vanuit u als ouder/verzorger. 
Is de leerkracht van uw kind al op de hoogte, loopt het 
proces en zijn er geen bijzonderheden dan hoeft u zich niet 
in te schrijven voor de oudergesprekken. Mocht de 
leerkracht het nodig vinden om een afspraak te maken dan 
wordt u uitgenodigd. 
 

Kalender 
In de informatiekalender is bij de Kerstvakantie de planning 
versprongen. Hierdoor lijkt het alsof de kinderen maar 1 
week vakantie hebben. Dit zijn uiteraard twee weken, de 
school start weer op maandag 10 januari.  Alle kinderen 
krijgen op vrijdagmiddag 24 januari om 12:15 vakantie. 
 

Parkeren 
Zoals u wellicht vernomen heeft staan er geen pionnen meer 
op de stoep voor de school. De afgelopen maanden heeft dit 
gezorgd voor meer ruimte rondom het hek zodat er afstand 
gehouden kon worden. Bijkomend effect was dat er niet 
geparkeerd werd op de stoep, dit effect was zeer gewenst 
en willen we graag vasthouden. Daarom aan u het verzoek 



 
 

om uw auto aan de overkant van de straat op de grote 
parkeerplaats te parkeren als u uw kind(eren) komt brengen. 
Zo houden we ruimte en veiligheid voor de fietsende en 
lopende kinderen. 
 

Schoolfruit 
vanaf week 47 krijgen de kinderen weer schoolfruit op 
woensdag, donderdag en vrijdag. We leveren als school 
graag een bijdrage aan een gezond voedingspatroon van 
kinderen en willen dit stimuleren met fruit op school. De 
schoolfruit periode duurt tot en met april 2022. 
 

Agenda 
 

 
 
 

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 ½ 

Di 23 nov: Daltoncafé  

 

 

 

 

 

 

 

 


