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Leerlingen 
De afgelopen weken zijn Saar en Loïs begonnen op Kbs de 
Plataan. We wensen hen een hele fijne en leerzame tijd toe 
bij ons op school. 
 
 

Themaviering groep 1/2A 
Op maandag 10 oktober is de themaviering van groep 1/2A 
in de theaterzaal van het cultureel centrum. De ouders / 
verzorgers (2 per kind) van deze groep kinderen zijn van 
harte uitgenodigd om te komen kijken. De viering start om 
13:45uur en duurt tot 14:15uur. Na afloop gaat de groep 
eerst terug naar hun eigen klas en komen om 14:30uur naar 
buiten op het plein.  
 

Aanpassing kalender 
In de kalender hebben we een kleine aanpassing gedaan. De 

themaviering van groep 6 is verschoven van dinsdag 28 

maart naar dinsdag 4 april. 

Opening thema GIGA GROEN 
Thematisch werken is een van de speerpunten van onze 

school. Tijdens de themaweken worden de wereld 

oriënterende vakken geïntegreerd aangeboden. De kinderen 

werken samen vanuit nieuwsgierigheid aan verschillende 

leervragen die verband houden met het thema. 



 
 

De kinderen van de hele school werken aan hetzelfde thema 

maar elke groep op zijn eigen manier. Afgelopen maandag 

hebben we het thema geopend. De groepen 1 t/m 8 zijn 

naar het bos geweest waar ze in kleine groepjes 

natuurschilderijen hebben gemaakt. Het bos was heerlijk fris 

door de regen en later lekker warm door de zon. Er zijn 

prachtige schilderijen gemaakt. 

Door de thema weken op een bijzondere manier te openen 

willen we de kinderen enthousiast en nieuwsgierig maken 

waardoor ze vragen gaan stellen. Deze vragen zijn 

belangrijke aanknopingspunten om het thema verder vorm 

te geven.  

Audit 
Afgelopen dinsdag heeft er een audit plaatsgevonden op Kbs 

de Plataan. De eerste bevindingen zijn positief, de commissie 

zag een stevige basis in de school. Er wordt goed les gegeven 

in een prettige leer en werk omgeving. Dit werd ook door 

kinderen en ouders beaamd. We zijn op de goede weg met 

onze schoolontwikkeling rondom begrijpend lezen luisteren 

en het thematisch werken. Een aanbeveling was om de 

weektaak waar kinderen mee werken verder te 

onderzoeken. Hier gaan we mee aan de slag, tevens is het 

onderzoek naar de weektaak een landelijk aandachtspunt 

van de Daltonvereniging waar we goed bij aan kunnen 

sluiten. We danken hierbij nogmaals de ouders die de 

moeite hebben genomen om het auditteam te woord te 

staan. 

 

 

 



 
 

Inloop groep 1 – 2 
Het inloopmoment op woensdag 12 oktober komt te 

vervallen. Inmiddels is er vervanging gevonden voor 

schoolmaatschappelijk werk. Zij zal zich in eerste instantie 

gaan richten op de lopende casussen bij ons op school. We 

gaan samen met haar de mogelijkheden bekijken om de 

inloop vorm te geven, 12 oktober komt echter nog te vroeg. 

Agenda 
 

 

Bijlage: 
- Matilda presenteert… 

 

  

05-10 Catentdag = teamdag, alle kinderen zijn vrij  

10-10 Themaviering groep 1/2A 

15 t/m 23 oktober Herfstvakantie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


