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Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 16 van het schooljaar
2021 - 2022

Fancy Fair
Op donderdag 14 april is de Fancy Fair. De organisatie is in
volle gang. Het is sinds lange tijd dat we weer met de hele
school bij elkaar kunnen komen. We vinden het heel
belangrijk dat u erbij bent, kinderen, ouders en
medewerkers van de school zijn een geheel. Dus we hopen
echt dat we iedereen zien en ontmoeten op de Fancy Fair,
zodat we compleet zijn.
Het goede doel is gekozen door de leerlingenraad. Er is eerst
gekeken naar de uitgangspunten die belangrijk zijn. Er
kwamen er twee naar voren. Het goede doel zou ‘dichtbij’
moeten zijn, zodat we kunnen ondersteunen/helpen in de
buurt van Meppel. En het is belangrijk dat het goede doel
kinderen helpt. Uit het rijtje kwamen daardoor Stichting
“Arme kant van Meppel” en de gevluchte kinderen uit
Oekraïne naar voren.
Het andere deel van de opbrengst gaat naar de
oudervereniging van Kbs de Plataan, zodat de reserve weer
aangevuld wordt en er een extraatje is om leuke activiteiten
voor de kinderen van Kbs de Plataan te organiseren. Dit was
al onderdeel van de opzet van de Fancy Fair.
Voor meer informatie is de informatiebrief van de Fancy Fair
in de bijlage toegevoegd.

Voetbaltoernooi
Voor de kinderen uit groep 1 t/m 6 wordt er een 4 x 4
voetbaltoernooi georganiseerd op woensdag 11 mei. Voor

meer informatie kunt u de poster in de bijlage bekijken. We
maken dit toernooi ook kenbaar in de groepen. Teams
kunnen alleen meedoen als er ook ouders zijn die
begeleiden. Mocht u interesse hebben wilt u zich dan
melden bij de leerkracht van uw kind voor vrijdag 8 april?
Voor meer informatie zie de poster in de bijlage.

Pasen
Pasen vieren we op donderdag 14 april waarbij er uiteraard
aandacht zal zijn voor het Paasverhaal. Verder bestaat het
programma uit eitjes zoeken voor groep 1 t/m 4 en gaan de
kinderen uit groep 5 t/m 8 eitje-tik spelen. Om 10uur is er
een Paasbrunch; de brunch wordt dit jaar gesponsord door
de moeder van Jesse en Rhean. Zij heeft een eigen bedrijf in
coaching en begeleiden van mensen. Voor meer informatie
verwijzen we naar de website. www.jouwpad-mijnzorg.nl

SNS kids running day
SNS Kids Running Day
Woensdag 20 april om 13.30 uur organiseert Meppel Actief
in samenwerking met AV de Sprinter, SNS Bank en Fysio de
Commissaris een Running Day!
Dit is speciaal voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 8.
De Running Day is als voorbereiding op de Meppel City
KidsRun die zal plaatsvinden op zondag 22 mei. Maar ook
kinderen die kennis willen maken met de hardloopsport, zijn
van harte welkom!
De activiteit wordt gehouden op de atletiekbaan bij AV de
Sprinter, is gratis en aanmelden is verplicht (Vol=Vol).
Aanmelden kan via www.meppelactief.nl/agenda
Zie voor meer informatie de poster in de bijlage.

Ouderbijdrage
De vrijwillige ouderbijdrage voor het continurooster en de
oudervereniging vragen we jaarlijks aan het begin van het
schooljaar. Het kan zijn dat u deze of volgende week een
herinnering krijgt, omdat de bijdrage nog niet betaald is.
Graag uw aandacht hiervoor.

Oekraïense vluchtelingen
Naar verwachting zullen veel kinderen uit Oekraïne naar
Nederland komen. Zij hebben (ongeacht verblijfsstatus)
recht op onderwijs. Het is van belang dit onderwijs zo snel
mogelijk beschikbaar te stellen om zo te borgen dat deze
kinderen worden gesteund in hun sociaal-emotionele
welbevinden en kunnen doorgaan met hun ontwikkeling.
Daarbij moet rekening worden gehouden met een stabiele
en langdurige opvangsituatie. In Meppel komt er een
opvangplek in het oude ziekenhuis voor ongeveer 100
mensen waarbij de schatting nu is dat er ongeveer 30
kinderen bij zullen zijn. Het onderwijs in Meppel en de
gemeente zijn op dit moment aan het inventariseren waar
en hoe het onderwijs aan deze kinderen vormgegeven kan
worden. Daarbij is het uitgangspunt dat het onderwijs
centraal georganiseerd wordt en/of aansluit bij bestaande
nieuwkomersgroepen. Wat in ieder geval duidelijk is, is dat
we mensen nodig hebben die van betekenis kunnen zijn om
de taalbarrière te verkleinen. Mocht u hierin iets willen en
kunnen betekenen of kent u iemand in uw netwerk dan
horen we het graag. U kunt bellen naar de school of een
mail sturen aan directie.plataan@catent.nl.

Leerplein
Het meubilair op het leerplein is aan vervanging toe. Dat
geeft ons de kans om nog eens goed naar het ontwerp van
het leerplein te kijken. We krijgen hierbij ondersteuning van
Inreda, dit is het bedrijf van de vader van Joep en Jolijn. Zij
helpen ons met het ontwerp en de levering van het nieuwe
meubilair. https://www.inreda.nl/
Afgelopen week heeft ook de leerlingenraad naar het
ontwerp gekeken en ze waren (gelukkig) erg enthousiast.
Het streven is om de komende periode het ontwerp
definitief te maken en met ingang van het nieuwe schooljaar
het meubilair te vervangen.

Agenda
Di 05-04: Meppel zwerfafval vrij
Do 17-04: Paasviering en Fancyfair
Vrij 15-04: Goede vrijdag (vrije dag)
Vrij 22-04: Koningsspelen

