
 
 

10 december 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 10 van het schooljaar  
2021 - 2022 
 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling gestart op 
Kbs de Plataan. We heten Roan (groep 1) van harte welkom 
en wensen hem een hele fijne en leerzame schoolperiode 
toe. 

 
Personeel 
Zoals u wellicht weet is juf Jacoline zwanger. Zij geeft 
inmiddels geen les meer aan groep 1-2 A omdat volgens het 
Coronabeleid 1,5 meter afstand bewaard moet worden tot 
volwassenen en kinderen. Jacoline is nog wel op school om 
hand en spandiensten te verrichten en zal officieel met de 
Kerstvakantie met zwangerschapsverlof gaan.  
 
Juf Nikee zal het verlof invullen en geeft inmiddels al les aan 
groep 1-2A. Hieronder stelt ze zichzelf verder voor. 
 
Mijn naam is Nikee Koenjer, ik woon in Zwolle en ben 22 
jaar. In mijn vrije tijd houd ik ervan om gezelligheid op te 
zoeken bij familie en vrienden of samen lekker te sporten. 
Afgelopen juli ben ik afgestuurd aan de Katholieke Pabo 
Zwolle en sinds dit schooljaar ben ik werkzaam in de 
invalpool van stichting Catent. Zo ben terechtgekomen bij de 
Plataan. Ik ben net met veel plezier gestart in groep 1/2A ter 
vervanging van de zwangerschap van Jacoline en kom dus 
naast Irma te staan. Je zult mij op maandag en dinsdag zien 
hier op school. Wie weet komen we elkaar binnenkort een 
keer tegen! 
 
 
 



 
 

 

Coronamaatregelen 
Over de aanpassingen in het beleid hebben we u afgelopen 
week in aparte ouderbrieven geïnformeerd. Het lukt 
gelukkig nog steeds om fysiek te les geven, het is ons doel 
om dit zo langs als mogelijk vol te houden. We kunnen het 
niet vaak genoeg benadrukken maar we doen dit echt samen 
met u en de kinderen. Schakelen naar online thuis onderwijs 
vraagt de nodige inspanning en schaven we daar waar nodig 
bij. Ook de zorgvuldigheid in het afwegen of het verstandig is 
om naar school te komen blijft belangrijk om vast te houden. 
U mag altijd contact opnemen om af te stemmen als u 
twijfelt.  
We hebben u eerder deze week geïnformeerd over de 
zelftesten voor de kinderen uit groep 6 t/m 8. Deze zijn 
vandaag binnen gekomen, elk kind krijgt een pakje van 10 
testen mee naar huis die op vrijwillige basis twee keer per 
week preventief afgenomen kunnen worden. Zie voor meer 
informatie de ouderbrief die begin deze week verstuurd is.  
 

Sinterklaas 
Vrijdag  3 december hebben we in aangepaste vorm toch 
een fantastisch Sinterklaasfeest kunnen vieren. De Sint heeft 
elke groep kunnen ontvangen in de theaterzaal en de 
kinderen die thuis waren konden online live meekijken. Voor 
elke groep was er op deze manier aandacht van de Sint en 
zijn pieten. In groep 5 t/m 8 werd de Sint een beetje 
geholpen door de kinderen, door het maken van surprises en 
gedichten. Hier is veel tijd en aandacht aan besteed. We 
geven de kinderen mee dat het een mooie gedachte is om 
een ander iets te geven zonder daar iets voor terug te 
vragen of te verwachten. 
 

 
 



 
 

 
Kerst 
“Dag Sinterklaasje” galmde nog na in het gebouw toen de 
Kerstbomen van zolder werden gehaald. De school is door 
de oudervereniging weer prachtig versierd. De Kerstviering is 
op woensdag 22 december op school onder schooltijd. We 
gaan samen met de kinderen ontbijten in de eigen groep. Dit 
ontbijt wordt verzorgd door de school en de 
Oudervereniging en zal Coronaproof zijn. Over de 
organisatie ontvangt u via de leerkracht in Parro nog meer 
informatie. 
 

Parkeren 
De donkere dagen zijn er inmiddels, denkt u eraan om de 
auto aan de overkant te parkeren als u uw kinderen komt 
brengen? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Agenda 
 
 
 

Overige 
 
Eerste Heilige Communie 2022 

 

Wij zijn begonnen met het opstarten van de voorbereidingen 

voor de Eerste Heilige Communie 2022. Aan alle ouders met 

kinderen waarvan wij denken dat zij in aanmerking komen 

voor de Eerste Heilige Communie 2022 en in onze 

administratie bekend zijn, is inmiddels een aanmeldingsbrief 

gestuurd.  

 

Heeft u een dergelijke brief niet ontvangen, heeft u wel 

belangstelling en zit uw kind in groep 4 of hoger, wilt u dan 

woe 22 dec: Kerstviering 

Vrij 24 dec:  Alle kinderen om 12:15 vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

zo spoedig mogelijk contact opnemen met: Hannie Peeters, 

0522-260934 of per mail  fhpeeters@outlook.com en u 

ontvangt de aanmeldingsbrief alsnog. 

Aanmelden voor de Eerste Heilige Communie 2021 uiterlijk 

29-12-2021. 

 

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van een 

informatieavond, welke wordt gehouden op woensdag 12-

01-2022 om 20.00 uur in onze kerk aan de Comm. De Vos 

van Steenwijklaan 30 in Meppel. Deze avond is alleen 

bedoeld voor ouders of verzorgers. 

 

De Werkgroep Eerste Communie 

Pastoor Peter Wellen, Hanneke Hultink, Madlen Al-Kahwachi, 

Hannie Peeters, Sabine Wijfjes. 

 

In de bijlage: 

Een leuke poster van Matilda op school met boekentips 

 


