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Leerlingen 
De afgelopen week zijn er een aantal nieuwe kinderen 
gestart. Een warm welkom voor Lindsey, Fedde, Jaimie en 
Eva. We wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe op 
Kbs de Plataan. 
 

Schoolfotograaf 
Maandag 12 september komt de schoolfotograaf. We 
werken dit schooljaar samen met Photo L’ecole. Het is 
mogelijk om op maandag 12 september tussen 8uur en 
8.45uur en na schooltijd tussen 14.45uur en 16.00uur een 
broertjes / zusjes foto te maken met niet schoolgaande 
kinderen. De broertjes / zusjes die op school zitten worden 
onder schooltijd gefotografeerd. Dus heeft u nog een jonger 
kind en wilt u uw kinderen graag samen op de foto dan het 
vriendelijke verzoek om in de Parro app aan te geven of u 
van deze mogelijkheid gebruik maakt. Er zijn op maandag 12 
september tijdsblokken van een kwartier opengezet waarin 
4 gezinnen op de foto kunnen. De foto’s worden gemaakt in 
het poplokaal van het cultureel centrum, dit is in de gang 
naast de theaterzaal. U kunt zich tot vrijdag 9 september 
inschrijven.  
 
 

Schoolfruit 
Vanaf deze week ontvangen we weer schoolfruit. We vinden 
het belangrijk om een gezond voedingspatroon te 
stimuleren bij de kinderen en werken daarom mee aan deze 
subsidie. Op woensdag tot en met vrijdag krijgen de 



 
 

kinderen groente of fruit aangeboden. In de Parro app zal 
gedeeld worden welk groente of fruit aan de beurt is in die 
week.  
 

Inloopmoment groepen 1 – 2 
We zien en horen dat onder andere door de Coronaperiode  
ouders minder met elkaar in contact zijn. Er moest lange tijd 
afstand gehouden worden en de breng en haaltijden waren 
verschillend.  Ook zijn er de laatste maanden best wat jonge 
kinderen ingestroomd waardoor er relatief meer nieuwe 
ouders zijn. Daarom organiseren we, om het onderlinge 
contact te stimuleren, inloopmomenten bij de groepen 1 -2. 
De inloopmomenten hebben een informeel karakter maar 
zijn ook informatief van aard. Op onderstaande data (tot 
Kerst) zijn de inloopmomenten, u bent van harte welkom. 
Een flyer met meer info volgt nog. 
- woe 21 september 
- woe 12 oktober 
- woe 16 november 
- woe 14 december 
 

Toestemming beeldmateriaal 
Vandaag hebben alle kinderen een formulier meegekregen 
waarop u toestemmening kunt geven voor het gebruik van 
het beeldmateriaal. Deze toestemming moeten wij jaarlijks 
vragen. Vriendelijk verzoek om het formulier in te vullen en 
weer in te leveren bij de leerkracht. Dit kan door het mee te 
geven aan uw kind of het kan natuurlijk bij de 
startgesprekken. Dank alvast voor de te nemen moeite. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

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. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


