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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 7 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Afsluiting Thema Giga Groen 
Vrijdag 25 november sluiten we de themaweken over Giga 
Groen af. We gaan opnieuw met de hele school naar het bos 
om daar op zoek te gaan naar verschillen. De verschillen 
kunnen gaan over het bos omdat we er 8 weken geleden ook 
zijn geweest maar kunnen ook gaan over andere 
onderwerpen die de kinderen hebben bezig gehouden de 
afgelopen weken. Mocht u gezellig mee willen naar het bos 
dan kan dat. Meld u dan wel even aan via Parro bij de 
leerkracht. We vetrekken komende vrijdag rond 10.30 en 
zijn rond 11.45 weer terug op school. 
 
  
 

Schoolfamilieviering 
Komende maandag is de schoolfamilieviering in de St. 

Stephanuskerk. De viering start om 9.00uur, groep 3/4 zal 

het voortouw nemen tijdens deze viering. Alle kinderen 

verzamelen eerst in de klas, we lopen samen om 8.45uur 

naar de kerk. Wilt u meelopen met de stoet dan mag dat 

maar graag achteraan de rij zodat we overzicht op de 

kinderen kunnen houden.   

 

 



 
 

Sinterklaas 
Maandag 5 december is het groot feest, namelijk: Het 
Sinterklaasfeest!   
Hierbij een aantal belangrijke punten:  

• De schooltijden van halen en brengen blijft 
gelijk, uw kind wordt vrolijk ontvangen en gaat 
daarna rustig naar zijn eigen klas. Waar vanaf 
daar het echte feest om 8:30 uur kan beginnen.   
• Deze dag hoeven de kinderen geen drinken en 
fruit mee voor de kleine pauze. Lunchpakket wel 
meegeven.   
• De surprises voor groep 5 t/m 8 moeten de 
kinderen op vrijdag 2 december al meenemen. Zo 
kunnen de kinderen elkaars kunstwerken al 
bekijken.   
• 5 december mogen de kinderen natuurlijk als sint 
of pietje verkleed.   
• Mocht uw kind nog een kleurplaat willen maken, 
dat is altijd leuk! Deze kleurplaat kan hij/zij die dag 
dan aan de Sint geven.   

Het zal weer een knalfeest worden!  

 

Carnaval 
Afgelopen vrijdag was het al een beetje carnavalsfeest op 

school. Vrijdag was het 11 november en traditie getrouw 

wordt dan de prins of prinses carnaval bekend gemaakt.   

Op Kbs de Plataan hebben we dit jaar weer een PRINSES en 

wel prinses Thyrza!  Zij zal samen met haar adjudanten 

voorop gaan tijdens het carnavalsfeest op vrijdag 17 

februari. 
 
 

 

 



 
 

Agenda 

 
 
Bijlage:  
- Flyer Theater van de Droom (bibliotheek 100 jaar) 
 

  

21 nov : Schoolfamilieviering 

25 nov : Afsluiting Thema Giga Groen 

5 dec : Sinterklaas 

6 dec: Teamdag ( alle lln zijn vrij) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


