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Interessante data: 

5 Sinterklaasviering 

6 Lessen starten 9:30 uur 

17 Bord, beker en bestek inleveren 

18 Kerstdiner en Cheers on X-mas! 
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December 2019 

 

Welkom 
Wij heten  Fahty Khalifah, Kenza Agoujil, Ceylian Wouden, Darius Delorean en 
Keyano Berg welkom bij ons op school. Veel plezier! 

De Bonte Koe 
In de Bonte Koe zal een vrijwilligersfeest gehouden worden. De uitnodiging 
hiervoor zal gemaild worden. In december zullen er 2 activiteiten zijn voor de 
kinderen. 
 
In de kerstvakantie is De Bonte Koe gesloten voor (kinder)activiteiten.  

Nieuwe Facebookpagina! 
Beste ouders/verzorgers,  
Vanaf vandaag staat onze nieuwe Facebookpagina online! U kunt deze pagi-
na vinden (en vooral ‘liken’ natuurlijk) via Facebook OBS de Plataan. Ook via 
Google zal de pagina te vinden zijn. Er zijn echter nog wel meer pagina’s van 
de Plataan te vinden, maar die krijgen we helaas niet meer verwijderd. De 
nieuwe pagina heeft ons nieuwe logo, daar kunt u hem direct aan herken-
nen.  
We zullen ernaar streven om zoveel mogelijk berichten te plaatsen, zodat u 
allemaal op de hoogte bent van alle leuke activiteiten, lessen enz. bij ons op 
de Plataan. Parro blijft uiteraard gewoon bestaan voor alle leuke activiteiten 
die alleen met de klas gedeeld kunnen/mogen worden. Facebook geeft u 
juist ook de mogelijkheid een kijkje  te nemen bij de andere klas-
sen op school. Er staan al berichten op u te wachten!  
We hopen u daar te zien en dat u net zo enthousiast bent als dat 
wij zijn.  
Bent u de eerste die de pagina zal liken? We zien u graag! 
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Hoezo een goede basisschool gehad ????? 
Op dinsdag 26 november was in het Stadhuis van Rotterdam het grote Rotterdamse dictee voor middelba-
re scholieren. Er waren 44 deelnemers en 2 oud-leerlingen van de Plataan van afgelopen jaar namen hier 
ook  aan deel. Dit waren Praycheline en Lotte. 
Uiteraard zijn wij super trots op deze twee dames en geven hun een groot compliment. 
Want ondanks dat zij niet gewonnen hebben waren zij toch maar door hun middelbare school (Lotte door 
het Penta college en Praycheline door het STC) uitgekozen om deel te nemen en dat is op zich al een hele 
prestatie. 

Scholenmarkt Voortgezet Onderwijs groep 7 en groep 8 
Donderdag 7 november hebben wij op school de jaarlijkse scholenmarkt georganiseerd. 
Een informatieavond, waarop een 6-tal scholen voor voortgezet onderwijs zich aan ouders en leerlingen 
van de groepen 7 en 8 van het Waterschip en de Plataan hebben gepresenteerd. 

Een druk bezochte avond die in het teken stond van de toekomst van onze leerlingen. 

De ouders konden zich in drie rondes van een half uur laten voorlichten door de school van hun keuze te 
weten: het Einstein Lyceum, Penta College, Groen van Prinsterer Lyceum, Scheepvaart en Transportcollege, 
De Vos Vlaardingen en Sg Spieringshoek Schiedam. 

De avond startte met een algemene voorlichting over de weg naar aanmelden bij de school van keuze, de 

zgn. overstaproute. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  Volgend schooljaar wordt de scholenmarkt georganiseerd op het Waterschip. 
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Sinterklaasfeest 
Aanstaande donderdag 5 december vieren wij het Sinterklaasfeest op school. Sinterklaas komt even na 
half 9 aan en wordt muzikaal ontvangen. 
De kinderen gaan daarna naar hun eigen klas. De onderbouw viert het feest verder in de speelzaal. De bo-
venbouw heeft alle tijd nodig voor hun surprises en starten gelijk. Natuurlijk komen de pieten ook even 
langs in de bovenbouw.  

Vrijdag starten de lessen een uurtje later. Groep 5 start dan bij de Bonte Koe. Kinderen die eerder op 
school zijn lopen om 9.20 uur met de juf mee naar de Bonte Koe. 

Kerstdiner 
Op woensdag 18 december hebben wij weer ons jaarlijks Kerstdiner op school. 
Vóór het diner, om 17.45 uur, gaan we gezamenlijk zingen op het grote plein. 
Daarna wordt er gezellig in de klas gegeten en is de avond om 19.30 uur afge-
lopen. Graag hebben we die avond weer een heleboel lekkere hapjes en daar 
hebben we uw hulp voor nodig. Dit jaar kiezen de groepen gezamenlijk de gerechten. Op de deur zullen 
kaartjes hangen met gerechten. Hiervan kunt u er 1 meenemen waarna u dit gerecht gaat maken.  

Denkt u aan de 3B´s (Beker, Bestek, Bord) voor de groepen 5 t/m 8? Graag inleveren op 16 of 17 december 
in een plastic tasje voorzien van naam. Voor de kleuters en groepen 3 & 4 wordt gezorgd. Het eten kan 
vanaf 17.45 uur gebracht worden. Terwijl de kinderen eten kunt u langs het kleine plein gaan voor Cheers 
on X-mas! 

Rapunzel , gooi je staart eens uit! 

Ook drie dagen na de zomervakantie stond het in krijtletters op het 
bord van groep 1/2: 'Er zijn weer luizen!' Nu al! De gymschoenen in 
de juiste maat waren nog niet eens -ingeslagen of zeker één exem-
plaar had zich in het Rapunzelhaar van dochterlief genesteld om 
daar eens actief aan familie-uitbreiding te doen.  

De hoofdluis moet gestopt worden. Dat betekent: behandelen met 
een middel en kammen tot je er gallisch van wordt. Trek er bij Ra-
punzel maar een dagdeel voor uit. Terwijl het vettige bestrijdings-
middel in je mouw loopt, spookt de alsmaar repeterende vraag door 
het hoofd: waarom duiken die rotbeesten na elke vakantie op?             
Na elke schoolvakantie wordt er beter gecontroleerd. Als er gezocht 
wordt, worden ze ook gevonden. Maar luizen zijn er in alle jaargetij-
den en op alle geografische plaatsen." Daarbij zijn ze ook nog eens 
heel meegaand. "Het maakt ze niet uit op wat voor hoofd ze zitten. 
Jong of oud. Schoon of vies. Een hoofdluis discrimineert niet." 

Toch gaat het hardnekkige verhaal dat hoofdluizen alleen op vieze 
hoofden zitten. "Een fabel. "Zo blijkt de hoofdluis vaker gestigmati-
seerd te worden. Het grootste misverstand, dat het RIVM jarenlang 
mede overeind hield, is dat de luis via kragen, knuffels en bedden-
goed naar een nieuw slachtoffer kruipt. Dat blijkt klinkklare onzin.  

Bron: AD 13-10-19 
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Vuurwerkbrillen 
Tijdens de jaarwisseling belanden veel slachtoffers op de Eerste Hulp met ooglet-
sel door vuurwerk. Degenen die ‘geluk’ hebben kunnen na een korte behandeling 
naar huis. Voor degenen met zwaarder letsel  is Nieuwjaar het begin van een zwa-
re periode met veel pijn, ziekenhuisbezoeken en operaties.  

Het dragen van een vuurwerkbril op oudejaarsdag moet even vanzelfsprekend 
worden als het dragen van een gordel in de auto.  

Dit jaar krijgt groep 1/2 een vuurwerkbril om zich tijdens oud en nieuw te beschermen. 

Uitdelen van de vuurwerkbrillen 

De vuurwerkbrillen worden uiterlijk in de laatste schoolweek van dit jaar uitgedeeld. 
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Uit de groepen 

Bezoek Penta college CSG Hoogvliet groep 8 

Wij zijn 12 November naar het Penta college in Hoogvliet geweest. Wij zijn daar met onze fietsen heen ge-
reden. We werden ontvangen in een klaslokaal, daarna hebben we nog een paar lesjes gevolgd. We heb-
ben ook nog een rondleiding gekregen van een vriendelijke docent. De school zag er leuk uit, veel kleur en 
een mooie binnenkant je zag al gelijk dat het goed onderhouden wordt. De niveau’s zijn VMBO t/m HAVO 
top. De klas was er erg tevreden over. Later zijn we nog naar het kookexamen gegaan (niet zelf gedaan 
maar gekeken) ook in een lokaal geweest waar je opleidingen kan volgen van zorg en welzijn. Al weten we 
natuurlijk niet hoe het er echt aan toe gaat, daarom is het leuk om nog een keertje op een open dag te kij-
ken. Was leuk om kennis gemaakt te hebben met het Penta College! 

Gemaakt door Donna uit groep 8 van OBS de plataan!  

Bezoek STC Scheepvaart en Transport College groep 8 

Wij zijn 4 November naar het STC geweest, we werden vriendelijk ontvangen in het lokaal waar je leert ko-
ken en hebben daarna een rondleiding gekregen. Het is echt een hele leuke school je leert er veel over 
scheepvaart en transport. We hebben een paar lessen gevolgd zoals: Transport en gym. We zagen veel din-
gen wat met scheepvaart te maken heeft. Het zag er leuk uit, als je binnen komt zie je gelijk dat het goed 
wordt onderhouden. Je hebt veel verschillende niveau’s vanaf VMBO t/m HAVO. We zijn ook bij verschillen-
de lessen gaan kijken. Het was leuk om bij het STC op bezoek te gaan!! 

June uit groep 8 van OBS de Pataan 

Wereldmuseum groepen 7 en 8 
Mening Rafael groep 7 

We kwamen binnen met een leuke intro met een geheime deur die ons naar een leu-
ke wereld bracht genaamd de superstraat. als eerst kwamen we bij een tekenaar met 
leuke activiteiten en graffiti en toen lekker scannen bij de supermarkt en het voelt net 
alsof je bij een supermarkt werkt en dan naar de architect van carnaval en dan niet 
die van Brabant maar van Brazilië leuke ontwerpen maken die in een machine konden 
en dan scannen en kwam er een optocht van je eigen ontwerp en dan lekker bouwen 
bij de beste bouwster van Rotterdam geslaagde dag dus en dan in de bus feesten als 
een gek met een liedje hier en daar van snollebollekes en lee towers en terug op school na het feesten en 
dan lekker rust pakken bij de juf.  

Mening Sem groep 7 

In het begin gingen we naar een kamer en daar maakten we groepjes ik vond zelf dat 
ik wel in een leuk groepje zat ik vond het hier heel kort in het begin duurde het heel 
lang de mensen die daar werken praatte heel veel stelden ook teveel vragen en daar-
om verloren we heel veel tijd mee ook in de super straat was het heel leuk maar gin-
gen ze eigenlijk te lang iets uitleggen sommigen dingen die heel leuk waren kon je 
maar een minuut doen ofzo dus dat vond ik wel jammer maar toen we terug in de bus 
waren en onderweg waren ging de buschauffeur een heel leuk liedje op zetten en dat 
vond ik het grappigst maar in het algemeen vond ik het wel leuk. 
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Verslag Pré-Vwo Einstein Lyceum groep 8 
Wij gaan een verslag schrijven over Pré-VWO 
 
Vrijdag 1 november: De eerste dag van Pré-Vwo. 
 
Om half 9 verzamelden we bij de ingang van Pernis. 
Samen met de kinderen van CBS het Waterschip gingen we fietsen naar het Einstein Lyceum. 
We gingen met de roltrap naar boven, maar die was stuk. 
En het regende, dus we moesten met onze glibberige, natte schoenen de roltrap oprennen met de 
fiets in onze hand. 
Toen zijn we verder gefietst en kwamen we aan. 
Eerst wisten we niet waar we onze fietsen moesten zetten, maar dat gingen we vragen. 
Toen gingen we wachten in de aula. 
We werden opgesplitst in 2 groepen met andere scholen. 
Wij zitten in groep a en het waterschip in groep b. 
Wij kregen eerst geschiedenis van meneer Verhoeven. 
Groep b had eerder pauze en dat wist de andere meester niet. 
Dus groep a had 2 minuten pauze en groep b 20 minuten. 
Toen kregen we Grieks van meneer Breur. 
Dat ging over Griekse Goden. 
Daarna waren de lessen klaar en waren we uit. 
Dat was de eerste dag van het Pré-VWO. 
 
De tweede dag 
 
De tweede dag begon hetzelfde, alleen gingen we niet met de roltrap. 
We gingen weer naar de aula en we werden opgehaald door de meester. 
Geschiedenis ging dit keer over de Ridders. 
De pauzes waren nu wel even lang. 
Daarna kregen we latijn van Meneer Breur. 
We gingen latijnse woorden leren en die woorden hadden iets te maken met een huis. 
Bijvoorbeeld Camera wat in het Nederlands betekent: kamer. 
Dat was weer de Tweede dag van Pré-Vwo. 
Dit duurt nu nog 18 weken elke vrijdagochtend. 
En om de 4 weken krijgen we een nieuw vak. 
Dit was ons verslag. 
 
Dani & June 

Schaatsen groepen 6,7 en 8 
 
Vorige week zijn we gaan schaatsen met de groepen 6, 7 en 8. Het uitzoeken van schaatsen 
was  
moeilijk. Soms waren ze te klein of te groot. We hadden walvissen om mee te schaatsen, blau-
we en oranje. Dat was echt heel leuk! Er waren er te weinig dus dat was wel een beetje jam-
mer.  
We zijn veel gevallen, maar vonden het wel heel leuk. We hebben veel gelachen. Je kon op wal-
vissen zitten en andere gingen je duwen net als een achtbaan! De juffen en meesters schaats-
ten ook mee! Het was een hele leuke dag. We waren eerder uit, want we gingen op school 
eten. We hadden toen ook nog een leuke film gekeken, Dumbo!  
 
Groetjes van Jeremy en Nika uit groep 6.  
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Verjaardagen 
  5 Joy van der Klift (2010)   Groep 5  

10 Annemae Snel (2010)   Groep 5  

17 Tahesia Djorai (2008)   Groep 8  

27 Koen Wendrich (2012)   Groep 3  

28 Victoria Krzempek (2010)   Groep 6  

29 Senna Etman (2010)   Groep 5  

30 Romy Dronkers (2013)   Groep 1/2  

31 Delilah van Huisstede (2009)  Groep 7  

Pietenmiddag in de onderbouw  
Afgelopen vrijdag was het in de onderbouw weer tijd voor de jaarlijkse pietenmiddag.  

Bij de kleuters is er bij binnenkomst voorgelezen uit het sinterklaasboek “Dansen op het dak”. Daarna zijn zij 
aan de slag gegaan met het knutselen van o.a. een paardenhoed en een zak gevuld met cadeautjes. Om even 
tot rust te komen kregen de kinderen tussendoor een pakje drinken en wat kruidnootjes. Daarna hebben zij 
pietengym gedaan in het speellokaal. De kinderen waren best gespannen voor de pietenmiddag maar hebben 
het erg leuk gehad! 

In de groepen 3 en 4 werden de kinderen verdeeld in groepjes van 5 kinderen. De hulpouders hadden allemaal 

een knutsel bedacht welke zij met de kinderen hebben gemaakt. Pietenmutsen, raamversiering en nog veel 

meer. De kinderen waren enthousiast. Ook zij kregen tussendoor een pakje drinken en wat kruidnootjes. Het 

was een creatieve en gezellige middag. Hulpouders, bedankt voor jullie inzet!  
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We bedanken alle ouders en verzorgers 
voor alle hulp die zij ons  het afgelopen jaar 

hebben gegeven  

en wensen voor iedereen  

 

Fijne kerstdagen  

en een gezond Nieuwjaar! 

 

Mutlu noeller ve sağlıklı bir yeni yıl!  

 

Wesołych świąt i zdrowy Nowy Rok!  

Gëzuar Krishtlindjet 

dhe një Vit të Ri të 
shëndetshëm! 

Sretan Božić 
i zdrava Nova godina! 

eid milad saeid 
wasanat jadidat sahiyatan! 
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