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5 Inloop 

10-14 Adviesgesprekken gr. 8 

21-28 Voorjaarsvakantie 

 

 

 

  

Lichtjesavond Pernis, René Keller 1 

Inloop, Stagiaires, Samen zorgen 2 

Breakdanceclinic, Tennisclinic, verjaardagen 3 

Kalender 4 

Flyer open middag de Bonte Koe 5 
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Lichtjesavond Pernis 2020 
Dit is een jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst voor iedereen die hun overlede-
nen in een sfeervolle, ingetogen omgeving wil gedenken. Alleen of met an-
deren in gedachten stilstaan bij overledenen ongeacht waar deze begraven 
of gecremeerd zijn.  

Begraafplaats Pernis stelt het terrein en faciliteiten beschikbaar voor deze 
jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst die voor iedereen gratis toegankelijk is. De 
eerstvolgende Lichtjesavond is op zaterdag 8 februari 2020 van 19.00 - 21.00 
uur . Eén van de bijzondere projecten tijdens de Lichtjesavond is “de Foto-
wand”, deze werd vorig jaar zeer druk bezocht, hier werden mooie herinne-
ringen opgehaald.  

Net zoals voorgaande jaren werken alle leerlingen van 
OBS de Plataan en CBS het Waterschip weer mee aan het 
lichtproject voor “Het Veld van Troost” op de 8e Lichtjes-
avond van Pernis.  

René Keller, onze conciërge 
 
René heeft per ingang van 1 januari 2020 een nieuwe baan aangenomen. Jammer 
voor ons, maar wij zijn blij voor hem! Zijn nieuwe baan sluit op dit moment meer 
aan bij wat hij graag doet. Uiteraard bedanken we René voor zijn inzet de afgelo-
pen jaren en wensen we hem veel succes bij zijn nieuwe baan! Nel 
Baur zal (gedeeltelijk) zijn taken overnemen. Hierover volgt later 
meer informatie. Ziekmeldingen kunt u in ieder geval aan haar 
doorgeven. (telefonisch of via Parro) 
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Stagiaires 
In onze school hebben al veel stagiaires een plek gevonden. Fijn voor hen maar ook voor 
ons. Leerkrachten van de toekomst! 

In groep 3 staat Shanna en zij komt op dinsdag 

In groep 4 staat Dominique en zij komt op maandag, woensdag en donderdag. 

                                Sifra en zij komt op maandag en dinsdag. 

In groep 5 staat Rachel en zij komt op maandag en dinsdag. 

In groep 7 staat Iris en zij komt op dinsdag. 

In groep 8 staat Rajaa en zij komt op dinsdag. 

Inloop 

 
We hebben soms in de klas ochtenden dat onze ouders de klas in mogen komen. Ze kij-
ken dan mee met een les die de juf dan doet. 
We hebben een keer Grej of the Day gedaan. Dan kunnen ze meteen zien wat dat is. Ook 
hebben we een keer uitgelegd hoe we met onze wisbordjes werken. We vinden het heel 
leuk als onze ouders langskomen dan kunnen we ook meteen laten zien waar we zitten. 
En wat we die week ook gemaakt hebben. 

Haysen en Jeremy  

De eerstvolgende inloop zal op 5 februari zijn. 

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroei-
en tussen de boeken 

De leesbevorderingscampagne ‘Geef een (prenten)boek cadeau’ heeft als missie om alle 
kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken uit 
de jeugdliteratuur. Boekhandels en diverse landelijke organisaties bundelen hun krach-
ten om elk jaar een jeugd- en een prentenboekklassieker op een toegankelijke manier 
beschikbaar te maken.                                                                                                                                                                                             
Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! 
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Verjaardagen 
 1 Cheyenne Smit (2012)   Groep 4  

4 Quincho Regales (2009)   Groep 6  

6 Aaron Verhoeven (2012)   Groep 4  

8 Shivali Dasrath (2008)   Groep 8  

8 Riavely Isidora (2013)   Groep 3  

10 June van Velden (2008)   Groep 8  

17 Mika Hogendorp (2011)   Groep 5  

22 Tess Laurman (2013)   Groep 3  

Uit de groepen 

Breakdance clinic in groep 5 

Breekdanc is goed voor je spieren , maar het is wel moeilijk ! 
Het ziet er misschien wel makkelijk uit , maar dat is het niet. 
Maar het is wel heel leuk en de breekdanc meester heet Alain. 
Ik vind het klappen leuk als we stil  moeten zijn. 
Breekdanc is een coole sport ! 
groetjes van Jasmijn. 
 

Ik vind brekdensen heel leuk en ik wil heel veel leuke dingen leren.                                         
En ik vind de meester lief en de backspin is heel erg leuk !                                                         
Dat was het.                                                                                                                                           
groetjes van Angel. 

Breakdance is leuk en stoer . Ik vond de lessen zo leuk !                                                             
Het is heel goed voor je spieren en die clappen waren grappig.                                                 
Je leert er veel van .                                                                                                                                 
groetjes Raya. 

Voor een heel klein bedrag (€ 2,-) zijn de boeken te koop in de boekhandel, om cadeau te 
geven aan jezelf of een ander. Door de nadruk te leggen op ‘geven’, hoopt de stichting 
alle kinderen te bereiken – ook de kinderen die, om wat voor reden ook, thuis geen boe-
ken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moeder, opa of oma te zijn: ook 
gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bijvoorbeeld aan bijdragen. 

En geven kan op vele manieren, bijvoorbeeld door een boek te doneren aan een goed 
doel. Dit kan in verschillende boekhandels in Nederland. Kijk onder het kopje 
‘boekhandel’ bij welke boekhandels je kan doneren. 

 
KONING VAN KATOREN 

De zeventienjarige Stach droomt ervan om koning van het land Katoren te worden. De oude koning is 

zeventien jaar geleden overleden en er is nog steeds geen opvolger gevonden. De zes ministers die het 

land – tijdelijk – besturen geven Stach zeven opdrachten. Als Stach erin slaagt die te vervullen wordt 

hij de nieuwe koning van Katoren. Maar zoeken de ministers eigenlijk wel een nieuwe koning? 

 

23 Mike van Vliet (2013)   Groep 3  

26 Genesis Graham (2011)   Groep 5  

27 Jadyan Van Veelen (2012)   Groep 4  
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