
 
 

22 oktober 2022 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 5 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Leerlingen 
Komende maandag begint Erin op Kbs de Plataan. We 
wensen haar een hele fijne en leerzame tijd toe bij ons op 
school. Afgelopen vrijdag hebben we afscheid genomen van 
Maura in groep 4. We wensen haar en haar ouders veel 
geluk toe op hun nieuwe plek. 
 
 

Kijkweek 
De week na een vakantie is het mogelijk voor 
ouders/verzorgers om even met uw kind mee te lopen de 
school in om een kijkje te nemen in de groep. Dit kan van 
8.20uur tot 8.30uur of na schooltijd. Na deze week gaan de 
kinderen weer zelfstandig naar binnen. 
  
 

Jaarvergadering OV 
Op woensdag 26 oktober is de jaarvergadering van de 

Oudervereniging van Kbs de Plataan. De vergadering is voor 

alle ouders/verzorgers toegankelijk. U bent van harte 

uitgenodigd om bij de jaarvergadering aanwezig te zijn. De 

vergadering start om 20uur.  

 

 



 
 

Aanmelding nieuwe leerlingen 
Het is voor de school belangrijk om zicht te hebben op het 

aantal kinderen wat in gaat stromen. Om een zo volledig 

mogelijk beeld te krijgen is het helpend als ouders zich ruim 

van tevoren melden voor een rondleiding/kennismaking. 

Liefst 6 maanden of nog eerder voordat het kind vier jaar 

wordt. 

We willen u vragen om eventuele kennissen of bekenden die 

overwegen om hun kind aan te melden op onze school 

hierop te attenderen. 

 

Daltoncafé 
Op donderdagavond 3 november organiseren we sinds lange 

tijd weer een Daltoncafé. Het wordt een informele en 

interactieve avond waarop het team samen met ouders in 

gesprek gaat over het Daltononderwijs op KBS de Plataan. 

Vanaf 19.00 staat de koffie klaar, om 19.30 starten we. 

Komende week ontvangt u nog een uitnodiging via uw kind 

met een opgavestrookje zodat we weten op hoeveel 

deelnemers we kunnen rekenen. 

 

Sint Maarten 
We maken geen lampionnen meer op school in het kader 

van deze feestdag. Uiteraard is er wel aandacht voor het 

verhaal en de boodschap van het licht. Het knutselen van 

lampionnen doen we niet meer omdat we in deze periode 

ook werken aan het schoolbede thema (Giga groen), prins(s) 

carnaval wordt gekozen op 11 november en Sinterklaas 

komt eraan. Het maken van lampionnen op past niet goed in 

het programma, ondanks dat het erg leuk is.  



 
 

Volleybal 
Een leuk nieuwtje. Stichting Catent organiseerde voor het 

eerst een volleybal toernooi voor de scholen van de 

stichting. Erg gezellig om met collega’s op een sportieve 

manier bezig te zijn en nog leuker om het toernooi ook nog 

even te winnen met het team van KBS de Plataan. 
 

Agenda 
 
 

 

  

24 – 28 okt : kijkweek 

26 okt  : Jaarvergadering OV 

3 nov   : Daltoncafé 

11 nov : Themaviering groep 7/8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


