6 juli 2022

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s)
Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 22 van het schooljaar
2021 - 2022

Schoolreisje
Afgelopen maandag zijn de kinderen van groep 1 t/m 6 op
schoolreis geweest. Ze hebben gelukkig geen hinder
ondervonden van vertragingen, het was een fantastische dag
met heerlijk weer. Alle ouders die geholpen hebben met
begeleiden, rijden en ondersteunen ontzettend bedankt!

Ouderhulp
Het afgelopen schooljaar hebben we vaak gebruik gemaakt
van ouderhulp. Ouders die helpen en ondersteunen op wat
voor een manier dan ook zijn van enorme meerwaarde voor
de school. Hulp neemt leerkrachten werk uit handen
waardoor ze meer tijd en aandacht kunnen besteden aan
het lesgeven, er worden leuke activiteiten georganiseerd en
kinderen zien en ervaren dat ouders en leerkrachten met
elkaar samenwerken. Samen de schouders eronder zetten,
dit draagt (onbewust) bij aan een fijne cultuur in de school.
De oudervereniging is een belangrijke en structurele spil in
het geheel rondom ouderhulp. Dus dank voor jullie bijdrage
dit schooljaar!

Afscheid juf Marieke
Juf Marieke gaat ons team verlaten. Juf Marieke heeft een
vergelijkbare functie gevonden in Weiteveen vlakbij haar
woonplaats waardoor de reistijd aanzienlijk minder wordt.
We gaan haar natuurlijk missen maar ze blijft gelukkig wel
behouden voor stichting Catent waar de school bij

aangesloten is.
Voor de vrijgekomen functie van leraarondersteuner hebben
we een vacature gemaakt. Mocht u iemand in uw netwerk
kennen die geschikt zou kunnen zijn dan zien we een reactie
graag tegemoet.
Op onderstaand website kunt u de vacature vinden.
Leraarondersteuner - Stichting Catent verzorgt
basisonderwijs regio Zwolle
Juf Marieke zal haar werkzaamheden op Kbs de Plataan in
het nieuwe schooljaar nog een paar weken voortzetten als
dat nodig is. Hierdoor blijft de begeleiding en ondersteuning
gecontinueerd en gewaarborgd. Ook zullen we samen met
de kinderen op een gepaste manier stilstaan bij haar
afscheid. Dit zal in het nieuwe schooljaar plaatsvinden.

Afscheid groep 8
Komende dinsdag neemt groep 8 afscheid van onze school
en gaan ze vol goede moed de vakantie in en op weg naar
het voortgezet onderwijs. Dinsdagochtend laten ze de
musical zien aan de kinderen van groep 1 t/m 7, om 14:00
worden ze op traditionele en vriendelijke manier de school
uitgeschopt. ’s Avonds zal het afscheidsfeest zijn samen met
de gezinnen van de kinderen uit groep 8 en het team.

Agenda
Di 12-07: Afscheid groep 8
Woe 13-07: wenochtend nieuwe groep
Vrij 15-07: Alle lln om 12:15 vrij en start zomervakantie

