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Welkom 
We heten deze maand Zoë Risse welkom bij ons op school. We hopen dat je 
hier een fijne tijd zult hebben. 

Rapporten 
In de week van 1 juli houden wij de laatste rapportweek van dit schooljaar. 
Graag zouden wij van u de rapportmappen terugkrijgen zodat wij ze kunnen 
invullen. U krijgt over een week of 2 een uitnodiging voor een gesprek.  

Mini-Final  

Tijdens de mini-final in Hoogvliet, heeft onze groep 8 meegedaan met hand-
bal en met atletiek. Ondanks dat wij ten opzichte van andere scholen niet 
veel hebben gehandbald, kwamen de jongens toch tot in de finale. In deze 
finale was de tegenstander helaas net iets beter. Hierbij dan ook een compli-
ment voor zowel de jongens als de meiden, voor het mooie spel dat zij heb-
ben laten zien! Bij het atletiek voor de meiden, hebben wij meerdere medail-
les kunnen behalen. Ontzettend goed gedaan ! 

Roparun  

Zoals ieder jaar, hebben wij in samenwerking met het Ropa-
runteam, een sponsorloop gehouden voor het goede doel. 
Stichting Droomdag, die voor gezinnen met een ernstig zie-
ke ouder, een dag uit organiseert. 

Om 09.10 begonnen de kinderen van de onderbouw, die 
geholpen werden door ouders, familie, vrienden maar ook 
door leerlingen van hogere groepen. En wat gingen deze 
kinderen snel! Ondanks dat de middenbouw en de boven-
bouw voor hun start al meerdere rondjes hadden gerend, 
gingen deze als een speer. Iedereen had zijn en/of haar 
stempelkaart helemaal vol. 

Aan het einde van de sponsorloop, kregen alle kinderen een suikerspin en in de 
klas nog een flesje water en een appel. 

De overhandiging van het sponsorgeld was dan ook niet mis. Maar liefst 2500 eu-
ro, opgehaald door alle leerlingen van de Plataan. Hiervoor een groot compliment, 
een bedrag waar zij meerdere gezinnen mee kunnen helpen ! 

En dan als klap op de vuurpijl nog een demonstratie van twee brandweerwagens. 

Het was een top dag ! 
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E.H.B.O. examen groep 8 
Op donderdag 20 juni zullen de kinderen hun cursus jeugd E.H.B.O. afsluiten met een echt 
examen. 
Het hele jaar hebben zij, onder de bezielende leiding van Heleen en Monique, geoefend op 
het leggen van verbandjes, stabiele zijligging, wat te doen bij allerlei kleine en grotere on-
gelukjes en ga zo maar door. 
En nu dan het uur van de waarheid : het echte examen. 
In 25 minuten zal iedereen moeten laten zien wat hij (of zij uiteraard) waard is. 
We duimen ervoor dat alle kinderen slagen. 
De ouders van groep 8 zijn al bij voorbaat uitgenodigd om op 20 juni om 15.00 aanwezig te 
zijn bij de diploma-uitreiking. 

Musical groep 8 

Wat doe je als je camping in Spanje niet goed loopt en al je gasten dreigen weg te lopen. 
Dan maak je gebruik van het feit dat door een ongelukje een bus vol toeristen, op weg naar 
de camping van je broer, strandt voor jouw camping. Je doet het voorkomen dat jouw 
camping eigenlijk de camping is waarnaar iedereen op weg was en organiseert een barbe-
cue en bingo om alle gasten tevreden te stellen. Maar helaas wordt het bedrog ontdekt 
door de broer in kwestie en deze sluit een weddenschap af om de camping ook in handen 
te krijgen. Dit doet hij op een niet al te vriendelijke manier en als de kwade opzet ontdekt 
wordt kiest iedereen toch om te blijven.  

De Tent op zijn Kop is een musical vol humor , spanning en emotionele momenten opge-
voerd door de kinderen van groep 8. 

Dit doen zij op donderdag 11 juli in De Bonte Koe. 

’s Middags is de opvoering voor de kinderen van groep 4 t/m 7  

(groep 1 t/m 4 krijgt het begin van de week een selectie te horen van de liedjes) en ’s 
avonds is de opvoering voor de ouders en andere genodigden. 

Schoolreis Kleuters  

Op maandag 17juni gaan de kleuters op schoolreis naar Blijdorp. De kinderen moeten die 
dag op de gewone tijd naar school. Denkt u aan makkelijke schoenen voor uw kind en op 
het weer aangepaste kleding? Ook is het handig om de kinderen  een rugtasje mee te geven 
met  eten en drinken.  Verdere informatie volgt nog. 

Groep 7 en Stichting Dierenlot 
Afgelopen maand heeft groep 7 hard gewerkt aan het project Stichting Dierenlot. Via de 
website van de Stichting zijn wij op een organisatie terecht gekomen: Dierenambulance Die-
ren4U. Deze organisatie wordt door Dierenlot ondersteund en is gelegen in Hoogvliet.  
Na nog een week van organiseren hebben wij voor de ambulance meerdere volle tassen 
met handdoeken en een geldbedrag kunnen doneren. Als dank voor onze donatie, is de am-
bulance ook op school langs geweest en hebben de kinderen vragen kunnen stellen over 
het werk, de dieren en de ambulance.  
Een grote dank gaat uit naar alle lieve kinderen, ouders, familieleden, vrienden en buren wie 
allemaal hebben gedoneerd. Het geld en de handdoeken zullen goed besteed worden. 
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Praktisch verkeersexamen groep 7 en 8  
 
Ook op 20 juni zullen de kinderen van groep 7 en 8 het praktische verkeersexamen afleg-
gen. 
’s Middags zullen zij op de fiets een route door Pernis  afleggen. 
Daarbij moeten zij goed letten op de verkeersregels en afspraken, op de borden en ga zo 
maar door. 
Tijdens deze route worden zij scherp in de gaten gehouden door controleposten die erop 
toezien dat zij zich ook goed aan de regels houden. 
Ook hierbij wensen wij natuurlijk weer alle kinderen heel veel succes , in het bijzonder de 
leerlingen van groep 8 die 2 examens op een dag hebben!!!! 

Zomerse leesdip 

Wat is de zomerdip? 
In de vakantie ‘vergeten’ kinderen vaak te blijven lezen. Zwemmen of buiten spelen is na-
tuurlijk ook heel belangrijk en leuk! Maar door minder te lezen kunnen ze een of twee Avi-
niveaus terugvallen blijkt uit onderzoek.  Dat heet de zomerdip. Ze halen dan niet het lees-
niveau wat van ze wordt gevraagd in het begin van dat schooljaar. Blijven lezen is dus heel 
belangrijk. Maar hoe motiveer je de kinderen om te lezen? 

Tips om te blijven lezen in de zomervakantie 
1. Kies een boek wat je kind leuk vindt om te lezen 

Een open deur, maar de kinderen moeten zin hebben om het boek te pakken. Het maakt 
niet uit wat ze lezen, als ze maar lezen. Dat mogen dus ook strips zijn!  

2. Lezen kan overal 

Pak je boek en lees. In de tent, op het strand, bij het zwembad, maar ook op het klimrek in 
de speeltuin of dobberend op een luchtbed in de zee. Je hebt hier allerlei leu-
ke leesbingo’s voor, hoe gekker de plek, vaak hoe beter. Kinderen vinden het ook leuk om 
zelf een fijn plekje te bedenken om te lezen. (in deze nieuwsbrief zit een leesbingo bijgeslo-
ten) 

3. Lees een kwartier per dag 

Maak een ritueel van het lezen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die 15 minuten per dag 
lezen hun woordenschat flink vergroten. Maak er een ritueel van. Laat de kinderen bijvoor-
beeld elke dag voor het slapen lezen. Of pak het boek erbij als ze ’s morgens wakker wor-
den. Of juist net na het ontbijt. Een kwartier is niet lang, maar heeft wel een ongelooflijk 
resultaat. 

R I T U E E L  
Je kunt ook je eigen leesritueel maken met je kind. Bijvoorbeeld zitten op een speciaal lees-
kussen, een stok of knuffel vasthouden bij het lezen, elkaar voorlezen, een picknickmo-
mentje maken tijdens het lezen, etc. 

4. Geef het goede voorbeeld 

Lees zelf veel, want zien lezen doet lezen! Of lees veel voor! Zak onderuit in een lekkere 
stoel en lees samen. Er zijn ook mooie samenleesboeken voor jou en je kind. Je leest dan 
om de beurt een zin of een bladzijde. 

5. Doe spelletjes met het boek 

Bedenk allerlei spelletjes met het boek dat je kind leest. Speel bijvoorbeeld scrabble met 
alleen woorden die uit het boek komen. Dobbel om het aantal bladzijdes dat gelezen moet 
worden. Zoek naar het moeilijkste woord dat je kunt vinden in het boek. Of stop op een 
willekeurige pagina en rijm op het eerste woord dat je leest. 

https://www.squla.nl/zomerdip-5-tips
https://jufmaike.nl/leesbingo-zomervakantie/
http://www.jufmaike.nl/hoe-je-je-kind-thuis-aan-het-lezen-krijgt-tips-per-leeftijdscategorie/
http://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=9922&url=http%3A//www.bol.com/nl/s/boeken/zoekresultaten/Ntt/samenleesboek/search/true/sc/books_all/N/60+8293/index.html%3FsearchRedirectType%3Dm2s%26originalSection%3Dmain%26originalSearchContext%3Dmedi


6. Beloning 

Hang een meter papier op in het appartement, tent, caravan of andere vakantieplek. Zet 
steeds een streep voor een gelezen boek. Bedenk een beloning voor elke 2, 5 of 10 boe-
ken die gelezen worden. Een sticker, een speeltje om in het water mee te spelen, een ijsje 
zijn vakantievoorbeelden. 

7. De bibliotheek of kinderboekwinkel 

Regent het? Ga naar de Kinderboekenwinkel in de buurt of naar de bibliotheek. Wat is er  

nou fijner dan zelf je boeken om te lezen uit te zoeken? Wie weet strijken jullie wel neer 
op de fijne stoelen in de winkel of bibliotheek en ontstaat er ter plekke een leesmoment. 

8. De vakantiebieb app 

Is je kind helemaal fan van de tablet of iPad? Zet de vakantiebieb erop! Met 
de vakantiebieb app kun je gratis boeken lezen en is ook te gebruiken als je geen lid bent 
van de bibliotheek. 

9. Boekenfeest 

Houd een boekenfeestje met de kinderen. Iedereen neemt zijn favoriete leesboek mee en 
leest de favoriete passage voor. Je kunt de kinderen echt laten optreden. Maak bijvoor-
beeld een podium van wat bierkratten. Nodig de kinderen uit de buurt of de camping uit. 
Natuurlijk moet er op het einde van het feestje ook een dansje komen, bijvoorbeeld zoals 
op het boekenbal! 
Je kunt het feestje ook vieren bij een vooraf bepaald aantal gelezen boeken. 

Heel veel leesplezier!  
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De leesbingo is als laatste pagina van de Nieuwsbrief toegevoegd. 

http://www.kinderboekwinkel.net/index.php?option=content&contentid=1&linkid=4&/Welkom-bij-de-kinderboekwinkel.html
http://www.jufmaike.nl/hoera-voor-de-vakantiebieb/
http://www.vakantiebieb.nl/


Vakantiebieb app 
Vanaf 1 juni kunt u of de leerlingen aan de slag met de VakantieBieb. Het instructiefilm-

pje met stap-voor-stap-uitleg helpt ze hierbij. De VakantieBieb is open vanaf 1 juli t/m 31 au-

gustus 2018. De app is eenvoudig te downloaden in de App Store en Google Play Store. 

  

Wist u dat de leerlingen ook kans maken op een iPad mini? 

Ze kunnen meedoen door de bieb te laten weten wat hun favoriete e-book uit 

de VakantieBieb is en waarom. 
Kijk voor meer informatie en de spelvoorwaarden op www.vakantiebieb.nl. 

Wij wensen u en de leerlingen alvast een mooie zomervakantie vol leesplezier! 

Zomervakantie 
Wij wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en zien jullie graag  

maandag 2 september op school terug.  

Voor de schoolverlaters natuurlijk ook een hele plezierige tijd op hun nieuwe school!  

 

Het team           
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Nieuw logo en nieuwe website 
Per 1 juni hebben we een nieuwe website met daarin het nieuwe 
logo. Op de nieuwe website  staan geupdate informatie en een 
huiswerk/oefen knop. Ook staan de gemeenschappelijke foto’s 
zoals de roparun , kerstviering enz. achter een login. Deze website 
zal gebruiksvriendelijker zijn op mobiel of tablet. 

http://www.vakantiebieb.nl/
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Bezoek ons op het web! 

www.obsdeplataan.com 

Polluxstraat 12,  
3195 RH Pernis. 
Postbus 692,  
3195 ZH Pernis. 
Telefoon: 010-4161023 

OBS De Plataan  

Gefeliciteerd!!! 
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JUNI  

1 Jeremy Vogel (2010)   Groep 5  

6 Julian Wouden (2014)   Groep 1/2  

10 Tibbe Walsh (2014)   Groep 1/2  

14 Jakub Kaminski (2011)   Groep 3  

20 Yassin Mossaoui (2012)   Groep 3  

20 Jade van Velden (2009)   Groep 6  

22 Rafi Eddafir (2009)   Groep 6  

24 Sanne Ketting (2010)   Groep 5  

26 Sem van den Berg (2007)  Groep 8  

26 Bibi Esselbrugge (2007)   Groep 8  

29 Julia van Vugt (2008)   Groep 7  

 

JULI  

4 Kassidy Soares (2011)   Groep 4  

6 Quinten van Es (2008)   Groep 7  

10 Chelsey Voogsgeerd (2013)  Groep 1/2  

11 Lieke Stam (2009)   Groep 6  

19 Jake Moret (2008)   Groep 7  

20 Angel van Ede (2011)   Groep 4  

21 Puck de Jong (2013)   Groep 1/2  

21 Destiney van der Meer (2011)  Groep 4  

22 Massilya Mossaoui (2010)  Groep 4  

24 Miki Popovic (2006)   Groep 8  

26 Claire Nuijten (2015)   Groep 1/2 




