
 
 

2 december 2022 

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

Hierbij ontvangt u nieuwsbrief 8 van het schooljaar  
2022 - 2023 
 

 

Leerlingen 
Afgelopen week is Levi gestart op Kbs de Plataan. We heten 
hem van harte welkom en wensen hem een hele fijne en 
leerzame tijd toe. 
 

Team 
Wellicht is het u opgevallen dat juf Janneke de afgelopen 
weken afwezig was. Ze heeft inmiddels een deel van haar 
begeleidende taken weer opgepakt. Tot de Kerstvakantie zal 
ze geen lesgeven aan groep 4 en groep 3/4. Dit wordt 
opgepakt door juf Mariska (Huiskes). De ouders van groep 
3/4 zijn hier al over geïnformeerd maar omdat juf Janneke 
met relatief veel verschillende kinderen werkt delen we het 
ook in deze nieuwsbrief. 

 
Sinterklaas 
Komende maandag ontvangen we Sinterklaas op Kbs de 
Plataan. Daar hebben we heel veel zin, vandaag waren de 
surprises te bewonderen die de kinderen van groep 5 t/m 8 
met hier en daar een beetje hulp van ouders gemaakt 
hebben. Er is veel aandacht geweest om zorgvuldig voor 
elkaar iets te maken, mooi om te zien. 
Maandag gaan alle kinderen eerst naar de klas om 8.30, 
daarna komen de kinderen om ongeveer 8.35uur per klas 
naar buiten. Ouder(s) / verzorger(s) met jongere broertjes of 
zusjes zijn natuurlijk ook van harte welkom bij de ontvangst 
van Sinterklaas.   



 
 

 
  
 

Kerstviering 
Op woensdag 21 december vieren we Kerst op school. We 

doen dat ’s ochtends in de groepen met een brunch en in de 

avond van 18.00uur tot 20.00uur met een prachtige 

Kerstwandeling door het centrum waarbij onderdelen van 

het verhaal worden uitgespeeld op verschillende plekken 

door kinderen uit groep 7 en 8. Als gezin loopt u samen met 

een herder de tocht.  

Op vrijdag 23 december zijn alle kinderen om 12.15uur vrij. 

Start nieuwe jaar 
Maandag 9 januari is er een koffie / thee moment van 
8.30uur tot 9.00uur om elkaar een gelukkig nieuwjaar te 
wensen. Als alles lukt dan zal na de Kerstvakantie ook het 
leerplein zijn aangepast. Dus een mooie gelegenheid om 
daar een kopje koffie/thee te drinken. U bent dus van harte 
uitgenodigd voor dit moment en om even een kijkje te 
nemen in de school. 

 
Ouderbijdrage 
Een tijdje terug heeft u van de school en de oudervereniging 
een verzoek gekregen om de vrijwillige ouderbijdrage te 
voldoen. We hebben nog niet van iedereen de bijdrage 
ontvangen, vandaar deze reminder. 
Het kunnen lastige tijden dus wees u ervan bewust dat de 
ouderbijdrage vrijwillig is. Maar kunt u voldoen aan het 
verzoek dan is de bijdrage zeer welkom. 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

Agenda 

 
 
 

  

5 dec : Sinterklaas 

6 dec: Teamdag ( alle lln zijn vrij) 

21 dec: Kerstviering 

23 dec: 12:15uur alle lln vrij 

24 dec t/m 8 jan : Kerstvakantie 

9 jan : Koffie/thee momentje, start nieuw jaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


