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Januari 2020 

 

Welkom 
Wij heten  Doris de Jong, Jay Martins, Darius Delorean en juf Joke 
welkom bij ons op school. Veel plezier! 

De beste wensen voor 2020 

Namens het team van de Plataan wens ik alle ouders en kinderen een 
gelukkig 2020. 

Aan het begin van het vorige jaar hebben we ons een aantal zaken voorge-
nomen. Die goede voornemens zijn een leidraad geweest voor ons hande-
len en hebben er voor gezorgd dat 2019 een leerzaam jaar voor de Plataan 
is geweest. Een jaar van rust en groei. De Plataan heeft zich in 2019 van de 
goede kant laten zien en wij krijgen steeds meer positieve verhalen over de 
school te horen. Dat stemt mij als directeur tevreden en geeft aan dat we de 
goede weg zijn ingeslagen. 

Door er samen de schouders onder te blijven zetten en elkaar, daar waar 
mogelijk, zoveel mogelijk te helpen, zullen wij er voor zorgen om de kin-
deren ook dit jaar te geven wat ze verdienen en dat is goed onderwijs en 
een veilige plek. 

Hans Goedegebuur 

Staking 

Voor de uitgeroepen onderwijsstaking van 30 en 31 januari 2020 heeft het team 
van de Plataan nog geen standpunt ingenomen, maar wilt u alvast rekening 
houden met een eventuele staking op die dagen. 

Ik zal u zo snel mogelijk informeren over het teamstandpunt. 
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Zilveren weken 

Na iedere vakantie begint het proces van groepsvorming in de klassen opnieuw. De Zilveren Weken, de 
twee weken na de kerstvakantie, zijn belangrijke weken om weer extra aandacht te besteden aan een posi-
tieve en veilige sfeer in de klas. De jaarwisseling en het feit dat de leerlingen elkaar twee weken niet gezien 
hebben heeft invloed op de dynamiek in de groep. Aan het begin van het jaar is tijdens de Gouden Weken 
al hard gewerkt aan deze groepsdynamiek. Tijdens de Zilveren Weken worden weer allerlei groepsvormen-
de activiteiten in de klas gedaan om bij te dragen aan de verinnerlijking van de groepsregels en groepsnor-
men. 

Luizencontrole 
Woensdag 8 januari zal er weer naar luizen geplozen worden. Wilt u dan geen ingewikkelde kapsels maken 
of gel in de haren doen. Dit vergemakkelijkt het kijken.  

Terugblik  Cheers on X-mas! 
 

Woensdag 18 december was het weer smullen op ons jaarlijkse kerstdiner. De kinderen en ouders hadden 
weer goed hun best gedaan om een heerlijk diner voor elkaar te maken. Voorafgaand aan het kerstdiner 
hebben de kinderen prachtige liedjes gezongen op het plein en ook was het leuk om te horen dat de ou-
ders de teksten inmiddels ook mee konden zingen, zeker bij ons slotlied. 

Terwijl de kinderen aan het genieten waren van een heerlijk kerstdiner was het gezellig druk op het school-
plein met ouders die genoten van heerlijke snert, Gluhwein en/of groentesoep. Al met al was het kerstfeest 
dus een groot succes! Kinderen, ouders en leerkrachten bedankt voor jullie bijdrage, want zonder jullie lukt 
dat natuurlijk niet!  

Op naar volgend jaar voor een nieuwe Cheers on X-mas 

Tevredenheidsonderzoek 

Eind januari 2020 wordt er een leerling- en oudertevredenheidspeiling afgenomen. U krijgt hierover 
een aparte mailing. 

Voorstellen juf Joke 

Mijn naam is Joke Bakker en ik ben geboren en opgegroeid in Vlaardingen. Na een lange tijd 
buiten Nederland te hebben gewoond en gewerkt woon ik daar nu weer samen met mijn 
zoon. In de avonduren heb ik mijn PABO opleiding gedaan. Na het behalen van mijn diploma 
heb ik op diverse scholen voor basis-en voortgezet onderwijs in de regio gewerkt. 
Ik heb er heel veel zin in om de nieuwe juf te worden van de lieve kinderen van groep 4. 
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Nationale voorleesdagen 

Speciaal voor baby's, peuters en kleuters zijn er De Nationale Voorleesdagen. Deze dagen hebben als doel 
het voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen, te bevorderen. Zo worden kleintjes grote le-
zers. Voorlezen aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt het taalgevoel, vergroot 
hun woordenschat en draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. Maar bovenal bezorgt het hen heel 
veel plezier! 

Prentenboek Top Tien 

Een comité van Nederlandse jeugdbibliothecarissen koos het Prentenboek van het Jaar 2019 uit de pren-
tenboeken die in 2018 verschenen. Naast Moppereend  hebben zij nog negen andere prentenboeken geko-
zen, die de Prentenboek Top Tien vormen: 

• Spelen tot het donker wordt (Querido) Hans Hagen, Marit Törnqvist, MoniqueHagen           

• Moppereend (Lemniscaat) Joyce Dunbar en Petr Horáček, vertaald door Jesse Goossens 

• De hapgrage krokodil (Vries-Brouwers) Jonnie Wild en Brita Granström en vertaald door Ineke Ris  

• Deze ridder zegt NEE (Gottmer) Lucy Rowland en Kate Hindley, vertaald door Bette Westera 

• Een schildpad was zijn schildje kwijt (Gottmer) Marjet Huiberts en Carmen Saldaña  

• Van 1 tot 10 (Gottmer) Mies van Hout            

• Zó moe en toch klaarwakker  (Hoogland & Van Klaveren) Susanne Strasser, vertaald door Berd Rutten-
berg                

• De boer en de dierenarts (De Eenhoorn) Pim Lammers en Milja Praagman       

• De grote vijf (Clavis) Bella Makatinien Judi Abbot 

•  Otto groot, Otto klein (Lannoo) Tom Schamp 
 

Leerlingvolgsysteem  

Via het leerlingvolgsysteem (LVS) krijgt de leerkracht en de schoolleiding zicht op de studievoortgang van 
een leerling maar ook op het niveau van een klas en de school.  

Hierbij horen methodeonafhankelijke, genormeerde toetsen. Deze toetsen betreffen vooral (de voorberei-
ding van) de vaardigheden: functieontwikkeling (motoriek, rekentaal e.d.), de woordenschat, het lezen, 
hoofdrekenen, spellen, rekenen/wiskunde en begrijpend lezen.  

Aan de hand hiervan kan de leerkracht meten in hoeverre de leerlingen de leerstof van een bepaald leer-
jaar beheersen, en wie op welke onderdelen eventueel extra oefening of uitleg nodig heeft. Aansluitend 
op de resultaten van het LVS kunnen dan ook een reeks remediëringsoefeningen, verdiepings- of uitbrei-
dingstaken worden toegepast.  

Een volledig leerlingvolgsysteem betreft de hele basisschool, dus de groepen 
1 t/m 8. De verwerking van de resultaten, en in stijgende mate ook de toet-
sen zelf worden steeds meer geautomatiseerd.  

In Nederland is het systeem van het CITO het meest verspreid.  

Deze maand gaan we weer starten met de CITO toetsen door alle groepen 
heen. Dit vraagt veel van uw kind. Wij raden u daarom aan om ervoor te zor-
gen dat uw kind uitgerust en op tijd op school is, zodat het geconcentreerd 
kan laten zien wat hij of zij gegroeid is, qua ontwikkeling, de afgelopen tijd.  
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Uit de groepen 

Prentenboek van het Jaar 

Het belangrijkste criterium bij het kiezen van het Prentenboek van het Jaar is dat het boek, naast een 
goed verhaal en aantrekkelijke illustraties, voldoende aanknopingspunten biedt voor interactie met peu-
ters en kleuters voor verwerking in hun spel. Het doel van de Nationale Voorleesdagen  is het stimuleren 
van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De campagne is een project van Stichting Le-
zen en wordt georganiseerd door Stichting CPNB. De Nationale Voorleesdagen vinden voor de zeventien-
de achtereenvolgende keer plaats. 

Moppereend 

Moppereend gaat gedurende dit prentenboek van mopperig naar extreem chagrijnig. De andere dieren, 
die haar juist proberen op te vrolijken door te vragen of ze met hen wil meedoen, worden uiteindelijk alle-
maal aangestoken door het gechagrijn van eend. Ondertussen wordt het donderwolkje boven mopper-
eend groter en groter tot het een ‘megantische’ zwarte wolk is geworden. En wat krijg je dan? De boel 
barst los: regen, dansende dieren in de plassen en een regenboog.  Een mooie conclusie: hoe donker de 
wolken ook worden, ooit komt er een einde aan. 
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Circus Rotjeknor 

Vandaag hebben we les gehad van circus Rotjeknor. Waar sommige kinderen de verkeerde indruk hadden 
dat het circus alleen bestaat uit clowns, kregen wij les van een echte acrobaat. Een meneer die zelf ook in 
het circus gewerkt heeft. Na de voorbeelden die hij gaf, konden sommige monden dan ook niet verder 
open van verbazing en konden de kinderen niet wachten om deze trucjes zelf ook te gaan uitproberen. 

Al snel bleek dat wij ook echt circustalent in huis hadden. Het koorddansen, de grote balanceerballen en 
het eenwieler rijden waren erg populair bij de oudere groepen. Het Chinese bordje en de jongleerballen 
waren de echte smaakmakers. De kinderen leerde trucjes met één balletje, twee balletjes en zelfs ook met 
drie balletjes. 

Wat weinig kinderen gezien hadden, was dat er ook dansstokjes waren. Dit zijn twee stokjes die samen 
één stokje moesten balanceren. Maar wat bleek, was dat iedereen dit al redelijk snel onder de knie kreeg 
en zelf trucjes gingen bedenken. 

Complimenten voor alle kinderen die meegedaan hadden, want door jullie plezier en gezelligheid was dit 
een geslaagde dag !! 



 

Nieuwsbrief  OBS De Plataan                                                januari 2020                                                                                 Pagina 7 

Verjaardagen 
3 Haysen Vlieg (2009)    Groep 6  

3 Sem van de Wetering (2009)   Groep 7  

7 Max Irion (2015)    Groep 1/2  

8 Dzjengiz van Nielen (2011)   Groep 5  

9 Danté Worthington (2012)   Groep 4  

11 Twan van der Veen (2013)   Groep 3  

13 Jo-Ann Snoei (2013)    Groep 3  

15 Dylano Ferreira Rodrigues (2011)  Groep 5  

15 Melvana van Wingerden (2008)  Groep 8  

17 Jasmijn Lonys (2011)    Groep 5  

22 Karolina Kalbarczyk (2008)   Groep 8  

22 Juliejan Kies (2014)    Groep 1/2  

24 Queenny Salome (2010)   Groep 6  

26 Inaya Eddafir (2015)    Groep 1/2  

28 Quinten Koopman (2010)   Groep 6  

30 Toygar Ekici (2012)    Groep 4  

31 Xanne van Es (2013)    Groep 3  

Maatjeslezen 
 
beste ouders\verzorgers van de kinderen van obs de plataan 
vandaag hebben de kinderen van groep 7 weer met de kinderen van groep3 gelezen. de kin-
deren mochten zich er voor opgeven. Renzo ,Raygo, Delilah, Shivangini, Rafi, Elija, Jade en  
Lieke hebben dat gedaan. het is heel erg positief verlopen volgens de kinderen. het duo le-

zen is belangrijk want de kinderen van groep 7 hebben de leerstof van groep 3 al ervaren. en de kinderen 
van groep zeven leren weer wat meer samenwerken. als de ene groep van week een (twan, jessely, yara, 
niek, chelsey, joshua, koen en jesmay) aan  het lezen zijn met hun maatjes. dan gaat de andere groep (tess, 
xanne, dex, puck, jo-ann, djessie, mike en diva) naar groep 7 om daar zelf te lezen. dit wisselt elke week op 
de dinsdag er zijn veel vooruitgangen geboekt. 
 
nieuwsbrief obs de plataan geschreven door renzo verhoeven leerling groep 7 
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