11 maart 2022

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 15 van het schooljaar
2021 - 2022

Leerlingen
Afgelopen week is er weer een nieuwe leerling gestart op
Kbs de Plataan. We heten Luka van harte welkom en wensen
hem een hele fijne en leerzame schoolperiode toe.

Portfoliogesprekken
De portfoliogesprekken zijn bijna allemaal gevoerd. We
kijken terug op waardevolle en positieve gesprekken die
voor het eerst sinds lange tijd weer fysiek plaats konden
vinden. Erg prettig en belangrijk om weer op deze manier
met elkaar in contact te zijn.

Fancyfair en Pasen
De voorbereidingen van de fancyfair en de Paasviering zijn in
volle gang. We zullen dit vieren op donderdag 14 april. De
ochtend zal in het teken staan van Pasen met een fijn
(verzorgd) ontbijt en diverse activiteiten.
In de middag zal er een Fancyfair georganiseerd worden.
Omdat we graag zien dat u er als ouder(s) / verzorger(s) ook
bij bent, organiseren we de Fancyfair van 16:30 tot 19:30. De
kinderen zijn daarom de middag vanaf 12:15 vrij, om
vervolgens rond 16:30 weer op school te komen.
U ontvangt nog meer details over deze activiteit maar
reserveer vast de datum in uw agenda!
Alle kinderen zijn op donderdag 14 april om 12:15 vrij.

Schoolfamilieviering
De schoolfamilieviering van groep 3 op 14 maart is
verschoven naar maandag 16 mei. De ouders van groep 3 en
4 zijn hier via Parro van op de hoogte gebracht.

Carnaval
Carnaval zullen we vieren op vrijdag 17 juni. Het gaat een
echt zomercarnaval worden waarop ook de juffen en
meesters hun verjaardag zullen vieren. Er zullen tal van
leuke activiteiten zijn die we de komende tijd, uiteraard in
overleg met onze Prinses Carnaval, verder zullen vormgeven.

Coronamaatregelen
Lange tijd stond dit kopje bovenaan in de nieuwsbrieven
maar het verschuift gelukkig steeds verder naar onderen en
misschien in deze nieuwsbrief voor het laatst.
We nemen steeds meer afscheid van de maatregelen, 23
maart zal duidelijk worden of we helemaal afscheid kunnen
van het beleid.
Nu we weer vrij van maatregelen naar school kunnen, is het
ook mogelijk om activiteiten vorm te geven en in te halen.
Dit doen we zo passend mogelijk, kijkend naar de
haalbaarheid. We hebben daarom activiteiten
samengevoegd en iets geschoven met de lestijden en data.
Dit is niet gangbaar maar in deze periode even nodig om de
planning weer kloppend te maken.

De start van de schooldag
Vanaf 8:15uur gaat de deur open van de school en staat er
een teamlid bij de deur om toezicht te houden op het plein.
De kinderen uit groep 1 t/m 4 gaan als ze op het plein zijn
meteen naar binnen en naar de klas. De leerkracht is vanaf
8.15uur in de klas. De kinderen uit groep 5 t/m 8 hebben de
keuze om nog even op het plein te spelen of te kletsen maar

mogen ook vanaf 8.15uur naar binnen als ze dat willen. Om
8.25uur gaat de bel en gaan ook de kinderen van groep 5
t/m 8 naar binnen.
De ouders van groep 1 t/m 4 nemen op het plein afscheid en
de kinderen gaan vervolgens alleen naar binnen.
Mocht u de leerkracht willen spreken dan mag u altijd even
naar binnen lopen. De eerste week na een vakantie mogen
alle ouders mee de school in gaan om even te kijken in de
groep van uw kind.

Lezen
Lezen is erg belangrijk om later zelfredzaam te kunnen zijn in
de maatschappij. Maar ook om “vrij” te leren denken en je
fantasie te gebruiken als je verhalen leest. Het vloeiend
leren lezen vinden we daarom erg belangrijk en hier
besteden we veel aandacht aan. De samenwerking met de
bibliotheek in het gebouw vinden mede daarom essentieel.
Afgelopen donderdag was er een moment waarop de
kinderen samen met (groot) ouder(s) / verzorger(s) konden
lezen. Het was genieten voor jong en oud waarin het lezen
en luisteren centraal stond.

Agenda
Do 31-03: Themaviering groep 1-2A
Di 05-04: Meppel zwerfafval vrij
Do 17-04: Pasenviering en Fancyfair
Vrij 15-04: Goede vrijdag (vrije dag)
Vrij 22-04: Koningsspelen

