
 
 

16 september 2022 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 3 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Leerlingen 
De afgelopen week is Julian begonnen aan zijn 
schoolcarrière op Kbs de Plataan. Een warm welkom voor 
hem, we wensen hem een hele fijne en leerzame tijd toe op 
Kbs de Plataan. 
 
 

Schoolfamilieviering  
Op donderdag 22 september staat de schoolfamilieviering 
gepland in de St. Stephanuskerk. Groep 1-2B neemt in deze 
viering het voortouw samen met de pastor en de 
leerkrachten. De viering start om 9 uur; we lopen met de 
hele school om ongeveer 8.45 uur weg. De kinderen lopen 
samen met de leerkrachten naar de kerk, u kunt achteraan 
de stoet aansluiten om mee te lopen. Alle ouders / 
verzorgers van de school zijn welkom tijdens de vieringen in 
de kerk. Tijdens de themavieringen in de theaterzaal op de 
Plataan zijn alleen de ouders / verzorgers van de betreffende 
groep die de viering verzorgt welkom. 
 

Inloopmoment groepen 1 – 2 
Helaas gaat het eerste inloopmoment op woensdag 21 

september niet door. Helenni, onze schoolmaatschappelijk 

werkster, is voor onbepaalde tijd afwezig en op korte termijn 

is het niet haalbaar om een soortgelijke invulling op die dag 

te organiseren.  

Toch is er een erg leuk en goed alternatief! Namelijk een 

speelmoment voor kinderen georganiseerd door ouders van 



 
 

de school met dezelfde doelstelling als het inloopmoment. 

Namelijk contact- en kennismaken. We ondersteunen dit 

van harte als school temeer omdat het een idee is van 

ouders. De ouders van de kinderen in de groepen 1/2 

hebben afgelopen week een uitnodiging gekregen met meer 

informatie. Het komt op het volgende neer: 

 

Wij; Romy, moeder van Zoë (groep 1/2 A) en Deborah, 

moeder van Max (groep 1/2 B) willen jullie van harte 

uitnodigen op 1 Oktober om 14:00 uur bij speeltuin 

Haveltermade.  

Dit om kennis met elkaar te maken, te zien wie dat 

klasgenootje nu is waar jouw kind zo graag mee wil spelen, 

wie nu de ouder is van dat klasgenootje, contact te kunnen 

leggen en hopelijk om zo speelafspraakjes te bevorderen. Dit 

allemaal onder het genot van een kop koffie of thee terwijl 

de kinderen met elkaar kunnen spelen. 

Lijkt dit jou of jullie nu ook leuk? Kom dan zeker om er 

samen met de kinderen een gezellige middag van te maken.  

 

Parkeren 
We zien dat er door ouders/verzorgers geparkeerd wordt 
naast de school bij het brengen en halen van de kinderen. 
Deze parkeerplaats is alleen bestemd voor medewerkers van 
het Cultureel Centrum. Gelieve als ouder van Kbs de Plataan 
tegenover de school te parkeren.  
 
 

 
 
 



 
 

 
Informatiemarkt 
Op dinsdagmiddag 20 september organiseren we van 13:00 
tot 14:15 uur de informatiemarkt op school. De 
informatiemarkt is een onderdeel van de "gouden weken". 
In deze weken is er veel aandacht voor het groepsproces. De 
basis voor een fijne groep wordt namelijk in de eerste weken 
van het schooljaar gelegd. Tevens is er veel aandacht voor 
leerdoelen, deze doelen gaan over (didactische) inhouden, 
maar gaan ook over Daltondoelen die persoonlijk kunnen 
zijn en een sterke relatie hebben met onze kernwaarden. De 
kinderen vertellen op de informatiemarkt zelf hoe hun groep 
eruit ziet, wat ze gaan leren en op welke manier ze dat 
aanpakken. Ontzettend leerzaam voor u, de kinderen en de 
juffen/meesters. 
 
We nodigen u daarom, mede namens de kinderen, van harte 
uit voor de informatiemarkt op dinsdagmiddag 20 
september. De markt is van  13.00 tot 14.15 uur en heeft 
een vrije inloop. Effectief zal het groepsbezoek van uw kind 
ongeveer 30 minuten in beslag nemen. 
 
(bovenstaande informatie is ook in de parro app gedeeld) 

 
 

Themaweken 
Komende maandag starten we met de themaweken die gaan 
over GIGA GROEN. De wereldoriënterende lessen zoals 
bijvoorbeeld aardrijkskunde en geschiedenis staan in het 
teken van dit thema. Ook sluiten de teksten van begrijpend 
lezen en luisteren aan bij  onderwerpen die kunnen gaan 
over de natuur, duurzaamheid, natuurverschijnselen en 
energie. Maandag openen we het thema met een 
gezamenlijke inspirerende activiteit. GIGA GROEN is ook het 
thema van de Kinderboekenweek die start op woensdag 5 
oktober. 



 
 

 
Talentcircuits 
Talentontwikkeling met daarbij de inzet en ontwikkeling van 
creativiteit was bij ons op school al belangrijk en dat zetten 
we dit schooljaar verder door. Net zoals vorig schooljaar 
werken we met talentcircuits waarin kinderen met tal van 
technieken in aanraking komen om talent en creativiteit te 
ontwikkelen en ontdekken. We hebben gezien en ervaren 
dat de lockdowns vaak ten koste gingen van creatieve 
activiteiten. Daarom versterken we ook dit schooljaar de 
inzet van talentcircuits met behulp van een deel van de 
middelen die beschikbaar zijn gesteld om de 
onderwijsachterstanden aan te pakken. Deze inzet komt ten 
goede van alle kinderen in de school.  
De talentcircuits vinden plaats op donderdagmiddag voor 
groep 2 t/m 5 en op vrijdagmiddag voor groep 6 t/m 8. We 
zetten vakdocenten in op het gebied van 
schilderen/tekenen, bewegen (bootcamp), wetenschap en  
techniek en drama. Dit aanbod bieden we aan naast de 
culturele activiteiten die we al in de planning hadden staan 
en de muzieklessen op maandagochtend. 
 
 

Catentdag 
Stichting Catent is de overkoepelende schoolorganisatie 
waar Kbs de Plataan bij aangesloten is. Eens in de 5 jaar 
organiseert de stichting een dag voor alle medewerkers. Dit 
is op woensdag 5 oktober; het team van Kbs de Plataan is 
dan in de Spiegel in Zwolle met alle andere scholen van 
Catent. We volgen workshops, wisselen ervaringen uit en 
maken (voor een deel)  kennis met elkaar. Deze dag is een 
vrije dag voor de kinderen van de school.  
 
 
 
 



 
 

 

Agenda 

 
 
 
  

19-09 Start Themaweken Giga Groen 

20-09 Informatiemarkt 13:00-14:15 uur 

22-09 schoolfamilieviering groep 1/2B  

27-09 Audit 

05-10 Catentdag = teamdag, alle kinderen zijn vrij  

12-10 Inloop groep 1 -2 (onder voorbehoud)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


