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Nieuwe leerlingen 
Afgelopen week zijn er weer 2 nieuwe leerlingen gestart op 
school. Een warm welkom voor Mart en Tess, we wensen 
hen een hele fijne en leerzame periode toe op Kbs de 
Plataan.  
 

Fancy Fair 
We kunnen terug kijken op een zeer geslaagde Fancy Fair. 
Het was een fijne middag vol gezelligheid en samenzijn. De 
opkomst was enorm en ook de betrokkenheid was voelbaar 
in de school. De zagen dat de kinderen het erg leuk hadden 
bij de verschillende activiteiten. We (team, ouders en andere 
betrokkenen) hebben intensief samengewerkt in de 
voorbereiding waardoor deze Fancy Fair tot stand is 
gekomen en een succes was. De loterij met fantastische 
prijzen was drie keer uitverkocht. Het ingezamelde bedrag 
maken we aanstaande woensdag bekend.  
 

Spelen en leren groep 2 en 3 
Na de meivakantie starten we het samen spelen en leren van 
groep 2 en 3 weer op. We willen op deze manier de overstap 
van het informeel en formeel leren verkleinen. Kinderen uit 
groep 2 zijn in deze fase van het schooljaar soms al toe aan 
onderdelen van groep 3 en soms vinden ze het ook nog 
spannend om na zomervakantie te starten in groep 3. Hierbij 
zijn er ook kinderen in groep 3 die het spelen in bijvoorbeeld 
de hoeken van lokaal groep 2 nog missen. Door kinderen 2 
keer in de week samen te laten spelen in het lokaal (zowel 
kleuterlokaal als groep 3 lokaal) worden ze spelenderwijs 



 
 

voorbereid op deze overgang. 
De kinderen uit groep 2 en 3 gaan op maandagmiddag 
samen spelen in het lokaal van groep 3 o.b.v. juf Mariëlle. 
Groep 1 is dan als hele groep bij juf Mariska in het 
kleuterlokaal.  
Op donderdagmiddag speelt groep 2 en 3 samen in het 
kleuterlokaal o.b.v. juf Irma en is groep 1 weer samen bij juf 
Mariska in het andere kleuterlokaal. 
 

Volleybaltoernooi 
afgelopen vrijdag hebben we als team meegedaan aan het 
scholenvolleybaltoernooi in Meppel. Het was extra leuk 
omdat er kinderen maar ook ouders van Kbs de Plataan ons 
kwamen aanmoedigen. We zijn derde geworden van de 24 
teams, best aardig vinden we zelf. Maar waren het liefst 

eerste geworden natuurlijk.        
 
 

Themaviering groep 1/2A  
Komende donderdag zal de themaviering zijn van groep 
1/2A. Deze viering is verzet en wordt nu ingehaald. De 
viering voor ouders start om 13:45 in de theaterzaal. U kunt 
rechtstreeks naar de zaal lopen in het Cultureel Centrum, na 
afloop gaan alle ouders naar het plein en de kinderen eerst 
naar de klas. Vanaf daar gaan ze samen met de leerkracht 
naar buiten. 
 
 

 



 
 

Agenda 

Vrij 15-04: Goede vrijdag (vrije dag) 

Vrij 22-04: Koningsspelen 

25-04 t/m 08-05: meivakantie 

11 t/m 13-05: Kamp groep 7/8 

ma 16-05: schoolfamilieviering groep 3 en 4 

vrij 20-05: sportdag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


