
 
 

12 november 2021 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 7 van het schooljaar  
2021 - 2022 
 

Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week zijn er weer  nieuwe leerlingen gestart op 
Kbs de Plataan. We heten Maura (groep 3) en Deivids (groep 
1) van harte welkom en wensen hen een hele fijne en 
leerzame schoolperiode toe. 

 
Coronamaatregelen 
Verscherpingen van de maatregelen zijn helaas opnieuw 
nodig. Over de aanpassingen bij ons op school wordt u via 
aparte informatiebrieven op de hoogte gesteld. We zullen na 
de persconferentie van vrijdag 12 november opnieuw 
bekijken wat nodig is. 
De schoolfamilieviering in de St. Stephanuskerk organiseren 
we zonder de aanwezigheid van ouders. We kunnen in de 
kerk namelijk geen 1,5 meter afstand organiseren tussen 
volwassenen. 
 

Talentcircuit 
Het talentcircuit zit er voor deze periode bijna op. De 
kinderen uit groep 1 t/m 8 hebben op donderdagmiddag en 
vrijdagmiddag 8x meegedaan aan verschillende workshops. 
De workshops werden aangeboden door vakdocenten, 
leerkrachten en ouders /opa en oma’s. Zo was er 
koken/voeding, boetseren, timmeren, dans, drama, 
fotografie, gutsen en schilderen. We vonden het ontzettend 
leuk om ook samen te werken met (groot) ouders, de 
waardering is groot.  
 



 
 

 

Lerarentekort 
Als er sprake is van kortdurende en/of langdurige vervanging 
wordt het steeds lastiger om invallers te vinden. 
De Stichting waar we bij horen (Catent) is zeer actief in het 
werven van nieuwe mensen. Als team vangen we zoveel als 
mogelijk onverwachte uitval op. In een tijdperk van Corona 
met bijbehorend testbeleid komt het vaak voor dat er extra 
mensen nodig zijn. Ook van een medewerker van de school 
wordt bijvoorbeeld gevraagd om thuis de uitslag van een 
GGD test af te wachten, dit duurt meestal een dag. In de 
bijlage hebben we een ouderbrief toegevoegd over het 
beleid bij vervanging.  
 
 

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

Schoolfruit  
Vanaf volgende 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 
groente en fruit op school. De schoolfruit periode duurt tot 
en met april 2022. Wekelijks ontvangt u via Parro een 
berichtje over welk fruit aangeboden wordt. 
 

 
 
 
 



 
 

 
Sinterklaas 
We zijn klaar voor de komst van Sinterklaas; de school ziet er 
weer mooi versierd uit. Dank voor de ouders die geholpen 
hebben. We zullen in de komende periode weer goed 
bekijken op welke manier we de Sint het beste kunnen 
ontvangen. 

 
Carnaval 
Afgelopen donderdag was het 11 november. Op deze dag 
kiezen we een prins of prinses Carnaval. Het komende jaar is 
Demi onze prinses en zal vooropgaan in het feestgedruis in 
februari. 
 
Agenda 

 
 
 

Ma 15 nov:  Schoolfamilieviering groepen 1-2 

vrij 3 dec:     Sinterklaas 

woe 22 dec: Kerstviering 

Vrij 24 dec:  Alle kinderen om 12:15 vrij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


