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Corona maatregelen 
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd over de 
versoepelingen na de voorjaarsvakantie. Graag uw aandacht 
hiervoor.  
 
 

Portfoliogesprekken 
Na de voorjaarsvakantie zijn er twee weken 
portfoliogesprekken gepland waarin we samen met u en de 
kinderen de ontwikkeling bespreken aan de hand van het 
portfolio en het rapport. Het is de bedoeling dat uw kind 
aanwezig is tijdens het gesprek; we praten graag met hen 
over de ontwikkeling die ze doormaken. Binnenkort worden 
de gesprekken opengezet in de Parro app en kunt u zich 
inschrijven. De gespreken voeren we fysiek op school, de 
versoepelingen laten dit gelukkig toe. Mocht u liever online 
het gesprek voeren dan kunt u dit aangeven bij de 
leerkracht. 
 

Themaweken 
Maandag na de voorjaarsvakantie starten we met het 
tweede schoolthema van dit schooljaar. Deze keer gaat het 
thema over “Een rondje Nederland”. De wereld 
oriënterende vakken zoals aardrijkskunde en geschiedenis 
maar ook taal en lezen worden gekoppeld aan dit thema. We 
werken in totaal 8 weken aan dit thema. Op donderdag- en 
vrijdagmiddag zullen er creatieve workshops worden 
aangeboden door docenten van Scala, een tekenares en 
leerkrachten van de Plataan. We hebben deze keer niet 
gekozen voor de samenwerking met (groot)ouders, omdat 
we niet wisten of het door kon gaan door de 



 
 

Coronamaatregelen. We zullen een volgende keer zeker 
weer een oproep doen. 
 

Voorlezen 
Bij deze nieuwsbrief is een bijlage toegevoegd met allerlei 
leuke voorlees- of leessuggesties. Allemaal te leen in de 
bibliotheek in ons gebouw. 
 

Schoolfamilieviering 
Ook de schoolfamilievieringen kunnen weer doorgaan met 
ouders erbij. Bij een schoolfamilieviering zijn alle ouders 
welkom, dus niet alleen de ouders van de organiserende 
groep zoals bij een themaviering op school. De 
schoolfamilieviering wordt gehouden in de St. 
Stephanuskerk in Meppel. Groep 3 is deze keer aan de beurt 
als organiserende groep op maandag 14 maart. De viering 
start om 9 uur (Commissaris de Vos van Steenwijklaan 30, 
7942 XK Meppel). Tijdens de schoolfamilieviering wordt er 
invulling gegeven aan de katholieke identiteit van de school 
door bepaalde thema’s centraal te stellen door verhalen te 
vertellen, gedichtjes voor te lezen en samen te zingen. De 
kinderen hebben een actieve rol tijdens deze viering die 
samen met de pastor wordt voorbereid.  
 

Themaviering 
Op 31 maart zal er weer een themaviering zijn op Kbs de 
Plataan in de theaterzaal. Tijdens een themaviering staat 
centraal wat de kinderen hebben geleerd de afgelopen 
periode en welke talenten ze daarin nodig hebben. De 
organiserende groep is groep 1-2A, de ouders/verzorgers 
van deze groep zijn van harte welkom. De themaviering start 
om 13:45 en zal omstreeks 14:15 afgelopen zijn.  
 
 
 
 



 
 

 
Agenda 

 

 
 
 
 
 
 

Vanaf ma 28-02: portfoliogesprekken 

Ma 28-02: Opening themaweken 

Di 01-03: Swim 2 Play 

Ma 14-03: Schoolfamilieviering 

Do 31-03: Themaviering groep 1-2A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


