17 juni 2022

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 20 van het schooljaar
2021 - 2022

Nieuwe leerlingen
In de afgelopen periode is Mare gestart in groep 1. We heten
haar hartelijk welkom en wensen haar een hele fijne en
leerzame periode toe op Kbs de Plataan

Ouderavond sociale media
Op woensdag 8 juni organiseerde Kbs de Plataan in
samenwerking met Welzijn mensenwerk een ouderavond
over het gebruik van sociale media. Er was een mooie
opkomst van 16 ouders. Naast dat er inhoudelijk informatie
werd uitgewisseld was er ruimte om ervaringen met elkaar
te delen rondom opvoedkundige vraagstukken die in relatie
staan tot sociale media.
Het was de eerste keer dat we een dergelijke
informatieavond organiseerden, de feedback was positief
dus wellicht volgt er een herhaling in het volgende
schooljaar.

Portfoliogesprekken
In de laatste fase van het schooljaar staan er
portfoliogesprekken gepland die facultatief zijn. Mocht de
leerkracht u graag willen spreken dan ontvangt u een
gerichte uitnodiging. Mocht u en/of uw kind de leerkracht
graag willen spreken dan kunt u zich inschrijven via de Parro
app. Op vrijdag 17 juni worden de gesprekken open gezet.
De portfoliogesprekken vinden plaats met de kinderen erbij.

Schooljaarlijks zijn er 4 vaste momenten waarop we
portfoliogesprekken voeren met kinderen en ouders. Dit zijn
de startgesprekken, vlak na de zomervakantie. Bij de start
gesprekken zien we graag alle kinderen omdat we een goede
start willen maken en zicht willen krijgen op eventuele
bijzonderheden. De tweede ronde is in november, deze
gesprekken zijn facultatief. De derde ronde is in maart
waarin we graag weer iedereen zien. Hier worden ook de
citotoetsen meegenomen in de gesprekken. De vierde ronde
is op het einde van het schooljaar en zijn weer facultatief.
Bijzonderheden kunnen dan nog afgestemd worden. Mocht
de ontwikkeling in lijn liggen met de verwachtingen dan is
een gesprek in deze laatste fase van het schooljaar niet meer
nodig. Het volgende moment is dan weer bij de start van het
nieuwe schooljaar. Op deze manier is er een effectieve
gesprekkencyclus waarin de ontwikkeling van uw kind
centraal staat waarin ook ruimte is om keuzes te maken.
Mocht er in de tussentijd iets aan de orde zijn waardoor een
gesprek wenselijk dan is dat uiteraard mogelijk.

Carnaval en verjaardag
leerkrachten
Het was vandaag een echt zomers feestje op school. Prinses
Demi nam het voortouw samen met haar adjudanten,
iedereen was verkleed waardoor we toch nog het carnaval
gevoel gehad hebben met elkaar. Dit feest kon namelijk in
het afgelopen schooljaar niet doorgaan door Corona.
De leerkrachten zijn verwend met mooie cadeautjes, die
beschikbaar zijn gesteld door de Oudervereniging. De
verjaardagen van de leerkrachten vieren we jaarlijks samen
waarbij de cadeautjes centraal worden geregeld. Op deze
manier “vieren” we met zijn allen, wat past bij ons idee van
vieren. Tevens is de dag qua inzet lestijd en geregel rondom
cadeautjes effectief ingericht. Elk teamlid heeft een leuk
kleinigheidje en alle kinderen weten dat dit namens hen
gegeven wordt. Daardoor heeft iedereen het gevoel iets bij

gedragen te hebben.

Themaviering gr 3
Maandag 27 juni is de themaviering van groep 3. De viering
voor ouders start om 13:45 in de theaterzaal. U kunt
rechtstreeks door het Cultureel Centrum naar de theaterzaal
lopen en plaatsnemen op de tribune. Graag de eerste rij vrij
houden voor de kinderen.
De viering duurt ongeveer 30 min, de kinderen gaan daarna
eerst weer terug naar het lokaal en sluiten de dag af. Om
14:30 komen ze naar buiten samen met de leerkracht.

Wenochtend
Op woensdag 13 juli gaan alle kinderen wennen in hun
nieuwe groep. Op deze dag gaan de gymlessen (groep 5 t/m
8) gewoon door want dit is ook een mooie situatie om elkaar
te leren kennen. Dus de kinderen die nu in groep 4 zitten
graag de gymspullen meenemen op woe 13 juli.
Ook de (voor de kinderen) nieuwe leerkracht(en) zijn deze
ochtend aanwezig om kennis te maken.

Agenda
Ma 20-06: Start portfoliogesprekken
Ma 27-06: Themaviering groep 3
Ma 04-07: schoolreis groep 1 t/m 6
Di 12-07: Afscheid groep 8
Woe 13-07: wenochtend nieuwe groep
Vrij 15-07: Alle lln om 12:15 vrij en start zomervakantie

