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Geachte ouder(s) en/of verzorger(s) 
 

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 1 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Leerlingen 
We hopen dat iedereen een prettige vakantie heeft gehad 
en uitgerust kan starten aan een mooi en leerzaam 
schooljaar. We hebben in de vakantie geen vervelende 
berichten ontvangen van gezinnen dus we gaan ervan uit dat 
we iedereen in goede gezondheid weer op school zien.  
 

Team 
De afgelopen week zijn we als team weer bij elkaar gekomen 
om voorbereidingen te treffen om maandag goed te kunnen 
starten. We hebben er weer zin in en springen vol goede 
moed het nieuwe schooljaar in! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

We heten twee collega’s van harte welkom binnen ons 
team. Dit zijn Elsbeth Fidder, zij is aangenomen in de functie 
van leraarondersteuner en zal kinderen individueel en in 
kleine groepjes gaan begeleiden. Tevens is Janine Koster 
nieuw in ons team. Zij gaat op donderdag en vrijdag 
lesgeven aan groep 7/8. Janine zit in het laatste jaar van de 
Katholieke Pabo Zwolle. Beide zullen zich in de volgende 
nieuwsbrief verder voorstellen. Hierbij wel alvast een foto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juf Janine  Juf Elsbeth  
 
De vacature voor leraarondersteuner die was ontstaan door 
het vertrek van juf Marieke hebben we op een mooie manier 
kunnen invullen. Juf Elsbeth kan meteen beginnen in het 
nieuwe schooljaar. We zullen daarom op korte termijn 
afscheid gaan nemen van juf Marieke. Zij zal bij aanvang van 
het nieuwe schooljaar starten op haar nieuwe school. 
 

Koffieochtend 
Komende maandag staat er voor u een kopje koffie/thee 
klaar op het schoolplein aan het begin van de schooldag. De 
kinderen gaan allemaal meteen naar binnen naar hun 
nieuwe klas. U mag als ouder de eerste week na een 
vakantie meelopen de school in. Dit geldt na elke vakantie. 
Na deze week gaan de kinderen weer alleen naar binnen, 
omdat ze dit heel goed zelf kunnen. Voor de allerjongsten 
die net starten is er een uitzondering mogelijk, mocht dit 
nodig zijn dan kunt u dit overleggen met de leerkracht.  



 
 

Schooltijden start schooldag 
We openen de schooldeuren om 8.20uur, kinderen uit groep 
1 t/m 4 gaan meteen naar binnen. Groep 5 t/m 8 mag nog 
even buiten spelen, maar mogen ook naar binnen als ze dat 
willen. Eenmaal binnen gaan de kinderen altijd naar hun 
klas. Om 8.25uur gaat de schoolbel en gaan ook de kinderen 
van groep 5 t/m 8 naar binnen, zodat om 8.30uur de lessen 
kunnen starten. Vanaf 8.20uur is er altijd een leerkracht in 
de groep en staat er ook een leerkracht op het plein. 
Mochten er bijzonderheden zijn en wilt u in de ochtend de 
leerkracht even spreken dan is dit uiteraard mogelijk. 
 

Startgesprekken 
Vanaf de tweede week van het schooljaar houden we 
startgesprekken met alle kinderen en ouder(s) / verzorger(s) 
in de jaargroep bij de leerkracht. Een startgesprek betekent 
dat ouders samen met hun kind in gesprek gaan met de 
leerkracht(en). Het kind kan in dit gesprek vertellen wat het 
graag wil leren en ouders vertellen over hun kind. Zij kennen 
hun kind goed en weten wat het nodig heeft en welke 
bijzonderheden er zijn. Door een gesprek aan het begin van 
het schooljaar te plannen, maken ouders, leerling en 
leerkracht  direct contact en weten elkaar daarna 
makkelijker te vinden. In het startgesprek wordt samen met 
de ouders bekeken of er in november een vervolggesprek 
nodig is. U kunt zich vanaf woensdag 31 augustus inschrijven 
voor de startgesprekken via de Parro app. 
 
 

Parro App 
Door het nieuwe schooljaar vindt er binnen Parro een 
verschuiving plaats van alle groepen en bijna alle kinderen. 
In veel gevallen krijgt u van de leerkracht een bericht dat u 
bent toegevoegd aan de nieuwe groep in Parro. Mocht u 
toegevoegd willen worden in de Parro app en is dit niet 
gebeurt neem dan gerust even contact op met de leerkracht. 



 
 

 
 

Toestemming beeldmateriaal 
De AVG (Algeme Verordening Gegevensbescherming)  
schrijft voor dat er elk schooljaar opnieuw toestemming aan 
ouders / verzorgers gevraagd moet worden omtrent het 
gebruik van beeldmateriaal. U kunt deze toestemming te 
allen tijde wijzigen. De kinderen krijgen volgende week een 
invulformulier “toestemming beeldmateriaal” mee naar 
huis. Gelieve deze in te vullen en weer in te leveren bij de 
leerkracht van uw kind. Dit kan ook tijdens de 
startgesprekken. 
 
 

Informatiekalender 
Elk schooljaar krijgt u van ons een informatiekalender met 
alle belangrijke data en informatie betreffende het komende 
schooljaar. In de loop van volgende week ontvangt u van ons 
de kalender digitaal via de mail. Dit scheelt een hoop papier, 
tevens is de kalender vanaf volgende week te vinden op 
onze schoolwebsite. www.kbsdeplataan.nl 

 
Audit 
Op dinsdag 27 september ontvangen we op Kbs de Plataan 
het auditteam van stichting Catent, dit is de overkoepelende 
organisatie waar de school bij aangesloten is. Een audit is 
een interne manier om de kwaliteit van het onderwijs te 
meten. Dit wordt bij alle scholen gedaan van Catent, onze 
school is dit schooljaar aan de beurt. Het auditteam wil 
graag met 2 of 3 ouders in gesprek over uw ervaringen met 
de school. Dit gesprek zal plaatsvinden rond de klok van 
13uur en zal ongeveer 45 minuten in beslag nemen. 
Heeft u interesse en tijd? We horen het graag, stuur gerust 
een mailtje aan directie.plataan@catent.nl of spreek Willem 
even aan. 

http://www.kbsdeplataan.nl/
mailto:directie.plataan@catent.nl


 
 

agenda 
 
  

29-08 Start schooljaar met koffieochtend 

05-09 startgesprekken (twee weken)  

12-09 schoolfotograaf 

19-09 Start Themaweken Giga Groen 

22-09 schoolfamilieviering groep 1/2B  

27-09 Audit 

05-10 Catentdag = teamdag, alle kinderen zijn vrij. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


