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Interessante data:  

5 Geen online lessen 

8 Start school 

12 Geen studiedag 

19-27 Voorjaarsvakantie 

 

Welkom, vrijdag 5 februari. studiedag 1 

Monitor 2 

Passend lezen, Bingospeurtocht door Pernis, 

Verjaardagen 

3 

Brood en Spelen 4 

Fotocollage 5 

Kalender 6 
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Polluxstraat 12, 3195 RH Pernis. 

Postbus 692, Pernis. 

Telefoon:  010-4161923 

E-mail: directie@plataan-pernis.nl 

Website: obsdeplataan.com 

Welkom 

We heten Aydin van Offeren welkom bij ons op school. We hopen dat je een fijne 
tijd hebt. 

Vrijdag 5 februari geen online lesprogramma 
Beste ouders/ verzorgers,  

Mocht het kabinet besluiten om de scholen maandag 8 februari weer te openen, 
dan is er vrijdag 5 februari geen online lesprogramma. Alle leerkrachten zullen deze 
dag op school aanwezig zijn om voorbereidingen te treffen voor maandag 8 febru-
ari. 

Studiedag 12 februari gaat NIET door!  

Er is besloten om de studiedag van vrijdag 12 februari niet door te laten gaan. 
Deze dag zou in het teken staan van het analyseren van de CITO resultaten. Echt-
er zijn de CITO’s vanwege de scholensluiting (nog) niet afgenomen, dus komt 
deze invulling te vervallen.  

Omdat het nog onduidelijk is of de scholen op 8 februari zullen openen, zijn er 
twee scenario’s mogelijk:  

•     Als de scholen open gaan, wordt 12 februari een normale schooldag.   

• Als de scholen nog niet open gaan, wordt er, zoals nu, onderwijs op af-
stand verzorgd. 
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Monitor 

Beste ouders en verzorgers, 

Onze school hecht veel waarde aan de taalontwikkeling en informatievaardigheden van uw kind. Daarom 
doen we mee aan een onderzoek: de Monitor de Bibliotheek op school*. 

Wat betekent meedoen met de Monitor de Bibliotheek op school? 

· Een keer per jaar vullen de leerlingen van groep 5 t/m 8 een korte digitale vragenlijst in. 

· Een keer per jaar vullen de leerkrachten van alle groepen een digitale vragenlijst in. 

Dit gebeurt op op dit moment op onze school. 

In samenwerking met de plaatselijke Bibliotheek onderzoeken we: 

· het leen- en leesgedrag van leerlingen 

· de leesmotivatie van leerlingen 

· de informatievaardigheden van leerlingen 

Privacy 

In verband met de nieuwe privacyregels (Algemene Verordening Gegevens-
bescherming AVG) vullen leerlingen geen persoonsgegevens in zoals voor- en 
achternaam en geboortedatum. De privacy van uw kind is gegarandeerd 
omdat de vragenlijst anoniem wordt ingevuld. Enkel de groepsnaam en leeftijd van uw kind wordt vermeld. 

Wat wordt er met de resultaten gedaan? 

Op basis van deze analyse stellen we doelen op voor de komende periode die vastgelegd worden in een lees- 
en mediaplan. Deze doelen geven een duidelijke invulling en verbetering van het dagelijks vrij lezen, voor-
lezen of praten over boeken. Bij de volgende meting van de monitor zal blijken wat de aanpak heeft opgelev-
erd en welke andere ontwikkelingen mogelijk om actie vragen. 

Kinderen die een kwartier lezen per dag, breiden hun woordenschat uit met 1.000 nieuwe woorden per jaar! 

Kinderen die meer lezen, zijn beter in taal. Uit onderzoek blijkt ook dat leerlingen die veel lezen hoger scoren 
op de Cito-toets. Alle reden dus, om het lezen op school en thuis te stimuleren. Door de monitor kunnen we 
dit nog gerichter doen. Daarnaast besteden wij aandacht aan informatievaardigheden op school, want veel 
scholieren hebben problemen bij het zoeken, beoordelen en bewerken van (digitale) informatie. 

Meer informatie over de Bibliotheek op school en de monitor vindt u op debibliotheekopschool.nl. Eventuele 
vragen kunt u stellen bij Baukje van der Meulen( b.vandermeulen@bibliotheek.rotterdam.nl) 
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Bingospeurtocht door Pernis 
Charity en Demi zijn de stagiaires van DOCK. 

Zoals u wellicht weet zijn er momenteel geen kinderactiviteiten in De Bonte Koe. Zij hebben gebrainstormd, 
over hoe ze kinderen toch een leuke tijd kunnen bieden. Zij hebben een bingo speurtocht gemaakt. 

Deze bingo speurtocht is om de kinderen te activeren en ze lekker naar buiten te laten gaan. In de bijlage bij 
de Nieuwsbrief kunt u het boekje vinden. Ze stellen het op prijs dat we dit naar jullie toesturen.  

De kinderen kunnen het boekje thuis uitprinten of deze vanaf dinsdag 26 janua-
ri ophalen bij De Bonte Koe. De ingevulde bingokaarten kunnen ingeleverd worden 
tot vrijdag 5 februari in de brievenbus van De Bonte Koe. Deze speurtocht is geschikt 
voor alle kinderen. De kinderen vanaf groep 5 kunnen deze speurtocht ook zelfstandig 
doen. 

De speurtocht is een boekje met 9 meerkeuzevragen en een lege bingokaart.   

Bij elk antwoord van de meerkeuzevragen staat er een getal. Het is de bedoeling dat je 
dat getal invult op de bingo kaart. Als je alles hebt ingevuld, heb je 9 verschillende ge-
tallen in de bingo kaart geschreven. En als dit de juiste getallen zijn heb je bingo! 

Verjaardagen 
1 Cheyenne Smit (2012)   Groep 5  

4 Quincho Regales (2009)   Groep 7/8  

6 Aaron Verhoeven (2012)   Groep 5  

8 Riavely Isidora (2013)   Groep 4  

17 Mika Hogendorp (2011)   Groep 6  

22 Tess Laurman (2013)   Groep 4  

23 Mike van Vliet (2013)   Groep 4  

26 Genesis Graham (2011)   Groep 6  

27 Jadyan Van Veelen (2012)   Groep 5  

Passend lezen 

Lezen is leuk en belangrijk. Voor kinderen die moeite hebben met lezen, bijvoorbeeld door dyslexie, TOS, 
ADHD of een fysieke of visuele beperking, kan het ook moeilijk zijn. Met de jeugdcollectie van Passend lezen 
kunnen we deze kinderen helpen. Deze collectie bevat boeken, kranten en tijdschriften in verschillende lees-
vormen zoals audio, braille en grootletter. Voor de kinderen is er een speciale collectie beschikbaar met ruim 
14.000 gesproken boeken. Je kunt deze vinden via Superboek.nl. 
Hier staan ook de actuele populaire titels van dit moment, gerang-
schikt op leeftijd. Luisteren naar boeken gaat gemakkelijk via de gra-
tis Daisylezer-App (voor IOS en Android) of de site maar kan het ook 
via de Daisyspeler. Het lidmaatschap is gratis voor kinderen met een 
leesbeperking tot 18 jaar. Ze hebben wel toestemming nodig van de 
ouders maar inschrijven kan gewoon via Superboek.nl. 
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Beste ouders, verzorgers 
 
Wij kijken, net als iedereen, uit naar het moment dat de scholen weer 
open gaan. We missen onze kinderen enorm en gelukkig is dit 
wederzijds. 
Laten we hopen dat we snel weer de tussenschoolse opvang kunnen 
verzorgen voor onze kinderen, en we weer samen kunnen zijn zoals we 
dat graag willen. 
Maakt uw kind nog geen gebruik van onze overblijf, neem dan gerust 
eens vrijblijvend contact op om de mogelijkheden te bespreken. U kunt 
namelijk ook incidenteel gebruik maken van de overblijf. 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 0681338580. Ik ben maandag 
tot en met vrijdag bereikbaar. 
Met vriendelijke groet, 
 
Nel Baur 
Coördinator Brood en spelen 
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