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Interessante data: 

6 start school 

7 luizenpluizen 

9 Paasontbijt 

10 Goede vrijdag 

12+13 Pasen 
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April 2020 

 

Beste ouders/verzorgers van de Plataan,  

Inmiddels is de tweede week thuisonderwijs begonnen. Mogelijk is bij u de twijfel 
ook toegeslagen en zit u ook met vragen zoals: ‘doe ik het goed? Leren ze genoeg? 
Hebben we genoeg werk op niveau? Organiseer ik het goed? Lukt het bij een ander 
wel? Hoe gaat dat straks als de kinderen weer naar school gaan?’. Ik kan me voor-
stellen dat deze vragen bij u, of bij uw gezinssituatie zijn opgekomen. Ik kan u zeg-
gen dat deze vragen bij mij ook door mijn hoofd gegaan zijn.  

Wij, en u, doen ons uiterste best om de kinderen te geven wat ze nodig hebben. De 
leerkrachten sturen bij, maar ook voor hen is deze situatie volkomen nieuw. De 
leerkrachten voelen zich betrokken bij het onderwijsproces van uw kind en ook of 
u het thuis voor elkaar gebokst krijgt, vandaar dat u deze week een belletje kunt 
verwachten van de leerkracht van uw kind.  

Twijfelen over deze bijzondere situatie is begrijpelijk en dat doen wij ook, maar we 
organiseren de zaken op een manier waarvan wij denken dat het goed is en stellen 
bij waar nodig. We zijn veel in overleg met elkaar en houden elkaar scherp om voor 
alle kinderen de goede dingen te blijven doen.  

Veel ouders hebben al contact gezocht, feedback gegeven, vragen gesteld en tips 
gegeven. Wij wegen uw adviezen zorgvuldig af en passen waar nodig toe. Wij dan-
ken u voor deze proactieve houding. Hoewel dit een bijzondere situatie is, waarin 
de negativiteit de boventoon kan voeren, merk ik bij de meeste van u en van uw 
kinderen dat jullie het om kunnen zetten in positiviteit. Zo krijgen wij leuke foto’s 
binnen van challenges, kooklessen, maar ook hardwerkende kinderen. Ik word blij 
bij het zien van deze foto’s, want ondanks alles blijft onze missie leven. Wij willen 
kinderen blijven inspireren om plezier te beleven aan het leren leren. We moeten 
roeien met de riemen die we hebben en zonder u is dat onmogelijk op dit moment. 
Wij kregen ook een aantal vragen over de mogelijkheid om tekeningen te brengen 
bij de verzorgingstehuizen, een mooi initiatief! Wij organiseren dit niet vanuit 
school, omdat wij de samenscholing niet willen stimuleren. U kunt, met gepaste 
afstand, wel tekeningen afgeven in de brievenbus van het verzorgingstehuis.  
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Welkom 

Wij heten Tygo Jacobs welkom bij ons op school. We wensen je een fijne schooltijd 
toe! 

Paasontbijt 
Mocht de schoolsluiting op 5 april eindigen dan houden we dit jaar het Paasontbijt 
op donderdag 9 april. We ontbijten dan in pyjama op school maar de kinderen heb-
ben wel kleding bij zich om zich na het ontbijt om te kleden. De kinderen van de 
groepen 5 t/m 8 moeten wel bord, beker en bestek (3 x B) meenemen. Voor de 
groepen 1-4 wordt voor 3 x B gezorgd. 

Afzegging activiteiten 
Doordat we nu te maken hebben met de Coronavirus kunnen helaas een 
heel aantal activiteiten niet doorgaan. De koningsspelen, eindtoets, school-
markt en werkweek zullen jammer genoeg geen doorgang vinden. 

Denkt u eraan dat wij met elkaar verantwoordelijk blijven voor de maatregelen die 
gelden vanuit de overheid? We hopen dat we met elkaar snel afscheid kunnen ne-
men van deze ongezonde situatie.  

Maakt u zich overigens niet druk als het niet in keer lukt in deze nieuwe digitale 
leeromgeving, daar hebben wij ook mee te dealen. Echter doen wij er alles aan, om 
de problemen die ontstaan zijn zo snel mogelijk weer op te lossen. Alvast bedankt 
voor uw geduld, mocht u even moeten wachten tot wij een gepaste oplossing heb-
ben gevonden.  

 

Afscheid Ester de Nijs 

In deze hectische periode gaan we ook per 1-4-2020 afscheid nemen van onze Intern 
begeleidster Ester de Nijs. Ester heeft in januari met succes gesolliciteerd als di-
recteur van een basisschool in Rozenburg. Ester heeft het afgelopen jaar een school-
leidersopleiding gevolgd en gaat nu een stap maken als schoolleider. Dat we nu dicht 
zijn maakt het moeilijk om haar opvolging te regelen. De taken van Ester worden 
tijdelijk waargenomen door een interim IB’er en er loopt een sollicitatieprocedure 
voor vervanging.  

Ester rondt de lopende zaken af en neemt contact op met ouders waarmee zij wat 
intensiever contact had.  

 

Met vriendelijke groeten namens het hele team,  

 

Hans Goedegebuur  
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Hartelijk gefeliciteerd met jullie verjaardag. Mocht jouw verjaardag in de schoolsluiting vallen? 

We denken aan je hoor! 

Verjaardagen 
2 Sara Van Ooijen (2008)   Groep 8  

5 Sky Mousa (2012)   Groep 4  

6 Dex van Lingen (2013)   Groep 3  

8 Hugo Streefkerk (2011)   Groep 5  

9 Hayley Vlieg (2011)   Groep 5  

11 Damian Wouden (2012)  Groep 4  

16 Jessley Van Offeren (2012)  Groep 3  

17 Percy Maljers (2009)   Groep 7  

 18 Jayce Koopman (2014)  Groep 1/2  

20 Nika Worthington (2010)  Groep 6  

22 Elija Sidorenko (2008)   Groep 7  

23 Noa Perez De Hooge (2011)  Groep 5  
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Deze kalender is alleen juist als de schoolsluiting op 5 april eindigt. 


