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Nieuwe leerlingen 
De afgelopen twee weken zijn er geen nieuwe leerlingen 
gestart. 
 

Ouderavond sociale media 
Op woensdagavond 8 juni organiseert Kbs de Plataan samen 
met Welzijn Mensenwerk een ouderavond waarin het 
gebruik van sociale media centraal staat. In de groepen 5 
t/m 8 is het gebruik van sociale media de afgelopen weken 
aan de orde geweest. In het verlengde daarvan organiseren 
we deze avond die gericht is op het uitwisselen van 
ervaringen en het informeren op welke manier je als 
ouder(s) met je kind(eren) in gesprek kunt gaan over het 
gebruik van sociale media. 
De ouderavond start om 19.30uur en is bedoeld voor ouders 
van groep 5 t/m 8. Dit bericht is ook gedeeld in Parro (5 t/m 
8)en is een reminder voor de opgave van deze avond. Graag 
voor komende vrijdag 3 juni opgeven. 
 

luizenpluizen 
We gaan in het nieuwe schooljaar weer vaste momenten 
inplannen. Voor nu zijn er verder geen meldingen binnen 
gekomen en is een centraal moment om te luizenpluizen op 
school niet meer nodig. Mocht een extra check wel aan de 
orde zijn dan krijgt u bericht via de leerkracht in Parro. 
 

 



 
 

 
Schoolreis 
Na het schoolkamp van groep 7/8 zijn op maandag 4 juli de 
kinderen uit groep 1 t/m 6 aan de beurt met het 
schoolreisje. De locatie is voor veel kinderen nog een geheim 
en dat proberen we nog even zo te houden. 
 
We gaan er een mooie dag van maken waarbij de 
(school)tijden iets aangepast zijn.  
 
De groepen 3 t/m 6 starten zoals normaal om 8.30uur op 
school en vertrekken om 9uur met de bus. Ze zijn omstreeks 
15.30uur weer terug op school. 
 
De groepen 1/2 worden tussen 9:15uur en 9:30uur gebracht 
met eigen vervoer op locatie (Drentse koe, speelboerderij)  
en worden daar om 14uur weer opgehaald.  
 
 

Jubileum juf Mariska 
Dit schooljaar is juf Mariska 25 jaar werkzaam in het 
onderwijs. Een leerkracht in hart en nieren. We vroegen 
haar een tijdje geleden op welke manier ze het jubileum zou 
willen vieren. Haar antwoord was om dit samen met de 
kinderen en het team te doen. Afgelopen maandag hebben 
we daarom met zijn allen “25 jaar juf” gevierd. Omdat juf 
Mariska van verrassingen houdt hebben we haar met de 
hele school opgewacht in de theaterzaal, waar ze bij 
binnenkomst een staande ovatie kreeg. Dat was even 
schrikken maar een enorme verrassing. 
 
Juf Mariska heeft een prachtig boek gekregen vol met 
tekeningen van de kinderen uit groep 1 t/m 4, een boeket 
met bloemen van kinderen uit groep 5 t/m 8. Er was een 
ABC van groep 3 en 4 en een geweldig lied met de hele 
school. Het was een echte verrassing want alles is geheim 



 
 

gebleven.  
We danken, ook namens juf Mariska, alle kinderen en 
ouder(s) / verzorger(s) voor hun betrokkenheid en bijdrage. 
Want de tekeningen en bloemen waren in grote mate 
aanwezig! 
 

 
Geboorte 
Juf Renate is op 14 mei moeder geworden van Tess Maelle. 
Beiden maken het goed, in groep 4 wordt een mooie kaart 
voor haar gemaakt en wellicht dat juf Renate Tess nog een 
keertje komt laten zien zodat we haar kunnen bewonderen. 

 
Vakantielezen 
Op maandag 23 mei is op school het Vakantielezen 
geïntroduceerd door de educatiemedewerker van de 
bibliotheek aan leerlingen van groep 3 en 4. 

Vakantielezen is een spannende ontdekkingsreis voor 
beginnende lezers. Met Vakantielezen beleeft de groep 
avonturen en ontdekken ze verhalen van verschillende 
genres. De genres zijn 6 landen van Vakantielezen. Op de 
Sprookjeseilanden wonen alle sprookjesfiguren. Durf je naar 
Griezelkust? Dit land is niet voor bangeriken. Op 
Avonturenland wonen de speurneuzen. In Lachland zijn de 
inwoners vrolijk en blij. Rennen, vliegen en springen… in 
Sportmanië zit niemand stil. In het Dierenrijk kom je ogen 
tekort, want de dieren lopen overal. Voor elk gelezen boek 
heeft de juf een sticker die bij één van landen kan worden 
geplakt. Heel veel leesplezier! 

 
 
 



 
 

 
 

Teamdag  

Komende vrijdag 3 juni en op donderdag 16 juni zijn de 
kinderen vrij. Deze twee dagen staan voor het team in het 
teken van de voorbereidingen op het volgende schooljaar. 
We zullen spoedig na 16 juni de groepenverdeling en 
formatie (verdeling leerkrachten over de groepen) met u 
delen. 
 

Toetsen 
Twee keer in een schooljaar worden de citotoetsen 
afgenomen. Toetsen zien wij als een middel om een deel van 
de ontwikkeling van kinderen te volgen en in beeld te 
brengen. Toetsen zijn geen doel op zich maar een onderdeel 
van het leerproces. Een toets levert immers belangrijke 
didactische informatie over het leerproces van de kinderen. 
 
Afgelopen week en begin van deze week zijn de citotoetsen 
gemaakt in groep 3 t/m 7, de uitslagen worden met u 
gedeeld in het portfolio en indien nodig besproken bij de 
facultatieve oudergesprekken. Het portfolio gaat mee op 17 
juni, de facultatieve portfoliogesprekken zijn van 20 juni t/m 
1 juli.  
 
De IEP toets (eindtoets) groep 8 is eind april gemaakt. Het 
belangrijkste is dat de kinderen zelf tevreden zijn over hun 
score en deze passend is bij het beeld wat we van ze 
hebben. De groep heeft ook dit jaar weer boven het landelijk 
gemiddelde gescoord. Dat is geen hoofddoel, maar wel 
prettig om ook op deze manier een bevestiging te krijgen. 
 

 
 



 
 

 
Themaviering groep 1/2B  
Op donderdag 9 juni is de themaviering van groep 1/2B. 
Ouder(s)/verzorger(s) (max 2 personen) van deze groep 
kinderen  zijn van harte welkom in de theaterzaal van het 
Cultureel Centrum. De viering start om 13:45 en is om 
ongeveer 14:15 afgelopen. De kinderen gaan dan eerst naar 
hun eigen groep en vanaf daar met de leerkracht naar 
buiten. 

 
Agenda 

Vrij 03-06: Teamdag (vrije dag voor lln) 

Ma 06-06: 2e Pinksterdag (vrije dag) 

Do  09-06: Themaviering groep 1/2B 

Do 16-06: Teamdag (vrije dag voor lln) 

Vrij 17-06: Portfolio mee naar huis 

Vrij 17-06: Carnaval / verjaardag leerkrachten 

Ma 20-06: Start portfoliogesprekken 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


