4 februari 2022

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 13 van het schooljaar
2021 - 2022

Nieuwe leerlingen
In afgelopen weken zijn er twee nieuwe leerlingen gestart op
Kbs de Plataan. We heten Jort en Zoë van harte welkom en
wensen hen een hele fijne en leerzame schoolperiode toe.

Corona
Ook op onze school zien we dat er sprake is van meerdere
bevestigde Corona besmettingen onder kinderen, ouders en
teamleden. Afgelopen vrijdag moest er voor de eerste keer
dit schooljaar een groep thuis blijven. We proberen uitval
van leerkrachten telkens zo goed als mogelijk op te vangen,
maar helaas is dat niet altijd mogelijk. Erg fijn om te merken
dat u hier begrip voor heeft. Mocht er sprake zijn van uitval
dan wordt u hier via de mail en de Parro-app van op de
hoogte gebracht.

Portfolio en rapporten
De afgelopen periode zijn de Cito toetsen afgenomen. Door
de afwezigheid van kinderen moeten er toetsen ingehaald
worden. We nemen hier de tijd voor en gaan niet overhaast
aan het werk. Het kan hierdoor voorkomen dat niet alle cito
uitslagen compleet zijn voor de portfoliogesprekken. Deze
uitslagen volgen dan later.

Schoolfruit
Jaarlijks doen we mee aan de subsidieregeling EU
schoolfruit. In de periode november t/m april krijgen we
gratis groente en fruit voor alle leerlingen. We zien dit als

een stimulans om een gezond eetpatroon te bevorderen.
We bieden het schoolfruit aan, maar de kinderen zijn niet
verplicht om het op te eten als ze het niet lusten.

Teamdag
Komende woensdag 9 februari heeft het team van Kbs de
Plataan een teamdag. We gaan deze dag aan de slag met de
voorbereidingen van de themaweken die starten op 28
februari, meteen na de voorjaarsvakantie. Het thema zal in
het teken staan van “Rondje Nederland”.
Ook gebruiken we deze dag om de opbrengsten van de
afgelopen periode te analyseren en de plannen voor de
komende periode op kind-, groeps- en schoolniveau bij te
stellen.

Mediawijsheid
In groep 5 t/m 8 zullen er vanaf 14 februari lessen worden
aangeboden over mediawijsheid. Dit is in samenwerking met
schoolmaatschappelijk werk. Mediawijsheid gaat over
bewustwording bij het gebruik van sociale media, de
omgangsvormen en de voor- en nadelen. In totaal worden er
4 lessen gegeven.

Nationale voorleesdagen
Met veel enthousiasme is er de afgelopen week een boek
SAMEN voorgelezen aan de kinderen. Bij de één is het vaker
gelukt dan bij de ander; we hopen vooral dat er plezier
beleefd is aan het voorlezen. In de klas genieten kinderen
zichtbaar van het voorlezen en is dit vaak een fijn en
ontspannen moment. Naast dat voorlezen belangrijk en
goed is voor de ontwikkeling van kinderen, hopen we dat dit
initiatief u als ouder ook heeft geïnspireerd om te
gaan/blijven voorlezen! Veel gezellige leeskilometers
gewenst.

Agenda

Di 8-02: Swim 2 Play
Woe 9-02: Studiedag Team (alle lln zijn vrij)
vanaf Ma 14-02: Verwijsgesprekken groep 8
Di 15-02: Swim 2 Play
Vrij 18-02: Rapport mee

