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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 6 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Leerlingen 
Maandag 24 oktober is Harm begonnen in groep 5 op Kbs de 
Plataan. We wensen hem een hele fijne en leerzame tijd toe 
bij ons op school.  
 
 

Ouderbijdrage 
Volgende week ontvangt u een verzoek voor de vrijwillige 
(school) jaarlijkse ouderbijdrage. We (Ouderverenging en 
school) hebben ondanks de stijgende prijzen ervoor gekozen 
om de bijdrage niet te verhogen en de planning van de 
activiteiten hetzelfde te houden zoals u van ons gewend 
bent. Een eventueel tekort kunnen we voor een jaar 
opvangen maar hopen natuurlijk dat dit niet nodig is. Het 
volgende schooljaar bekijken we opnieuw samen met de 
oudervereniging of een eventuele verhoging nodig is. 
  
 

Daltoncafé 
Afgelopen donderdag hebben we sinds lange tijd weer een 

Daltoncafé kunnen organiseren. Het was een mooie avond 

met waardevolle opbrengsten. Een van de opbrengsten was 

dat er onder de aanwezige ouders een behoefte bestaat om 

meer verbinding met elkaar te leggen en dat de kernwaarde 

samenwerken vaak werd benoemd als een belangrijke 

waarde in het onderwijs, maar ook in het leven. We hebben 

veel positieve feedback gekregen die een bevestiging zijn 

van hetgeen we belangrijk vinden, maar ook een paar 



 
 

praktische aandachtspunten waar we zeker mee verder 

kunnen. Binnenkort evalueren we het team het Daltoncafé 

en bepalen we in welke vorm we de volgende keer een 

Daltoncafé organiseren en welke praktische en inhoudelijke 

suggesties we meenemen in de planning van het komende 

jaar. 

Aanpassing meubilair 
Op de achtergrond zijn we al een tijdje bezig met een nieuw 

ontwerp voor het meubilair op het leerplein en de 

hoofdingang. Het plan is om in de Kerstvakantie het ontwerp 

te realiseren. De markt rondom de producten en de 

levertijden is grimmig dus we moeten een kleine slag om de 

arm houden. 

Gisteren hebben we het ontwerp gedeeld met de ouders 

tijdens het Daltoncafé en vandaag konden de kinderen het 

ook zien, omdat de posters op het leerplein hingen. Hierbij 

ook voor u een overzicht met foto’s voor een sfeerimpressie.  

Uitgangspunt voor het ontwerp is geweest dat het ten 

dienste staat aan samenwerken en zelfstandigheid. 

Taakgericht kunnen (samen) werken aan een doel waarbij de 

warmte en saamhorigheid van de school behouden blijft. 

We verheugen ons erop! 

 

Facultatieve oudergesprekken 
Vanaf komende maandag is het mogelijk om u in te schrijven 

voor een (facultatief) oudergesprek. Als er geen 

bijzonderheden zijn is het niet nodig om u in te schrijven. 

Met de meeste ouders is er tussentijds contact geweest en 

in maart zijn er weer portfoliogesprekken met alle kinderen 

en ouders. De kinderen van groep 8 krijgen deze periode een 

preadvies over de richting/niveau in het voortgezet 



 
 

onderwijs.  

 

 

Agenda 

 
 
 

  

11 nov : Themaviering groep 7/8 

11 nov : Prins(ses) verkiezing 

14 nov : Start facultatieve oudergesprekken / pré advies gr 8 

16 nov : Inloop SMW (onder voorbehoud) 

21 nov : Schoolfamilieviering 

25 nov : Afsluiting Thema Giga Groen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


