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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 Daan de Winter welkom bij ons op school. We hopen dat je een fijne tijd 
hebt. 

Rapport  
  

Er is besloten om het tweede rapport, dat op 18 maart aan de kinderen zou 
worden meegegeven, te laten vervallen.   

Door de schoolsluiting is er te weinig informatie beschikbaar om een repre-
sentatief rapport mee te geven. Weliswaar hebben de leerlingen keihard gewerkt 
aan hun doelen, maar het rapport is voor het grootste gedeelte gebaseerd op de 
methodetoetsen. De methodetoetsen zijn de afgelopen periode 
niet afgenomen en daarom is er geen beoordeling mogelijk die recht doet aan de 
geleverde inspanningen.   

In de periode na de voorjaarsvakantie worden de Midden-toetsen van het leer-
lingvolgsysteem afgenomen. Deze toetsen geven inzicht in wat de kinderen tot nu 
toe hebben geleerd ten opzichte van een gestelde landelijke norm. Deze toetsen 
geven ons ook informatie over de inrichting van de onderwijsbehoeften van de 
leerlingen voor de periode tot aan de zomervakantie. Welke cruciale doelen zijn 
behaald en welke cruciale doelen behoeven meer aandacht? De uitslagen van deze 
toetsen zullen derhalve niet als beoordeling worden gebruikt.  

Naar aanleiding van de uitslagen van de Midden- toetsen zullen er in week 13 en 14 
met u en uw kind wel rapportgesprekken plaatsvinden om de uitkomsten te be-
spreken, maar meer nog om met elkaar te bespreken wat uw kind nog nodig 
heeft om weer de volgende stap te kunnen maken.  

Deze uitnodigingen worden via Parro gedeeld.  
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Continurooster 
Het continurooster (vijf gelijke dagen) zoals wij dat voor de voorjaarsvakantie hadden ingesteld, blijft voor-
lopig tot aan de meivakantie gehandhaafd. Op basis van de persconferentie van dinsdag 23 februari is er 
geen aanleiding om terug te gaan naar de normale situatie. De restricties voor het basisonderwijs en de 
buitenschoolse opvang zijn onveranderd en derhalve is er nog geen ruimte voor versoepelingen. Mochten 
de cijfers in maart weer oplopen is het ook geen optie om weer van rooster te wisselen.   

We hebben voor een langere periode gekozen, zodat het voor u nu duidelijk is hoe de komende negen we-
ken er uit gaan zien. Ook als er eventueel vanaf 15 maart versoepelingen in het beleid zouden komen, 
geldt het continurooster tot aan de meivakantie.    

Het uitgangspunt is om na de meivakantie terug te gaan naar het normale rooster. Ik zal u in de week voor 
de meivakantie daarover informeren.   

De gespreide begin- en eindtijden blijven ook van kracht.   

De kinderen van de ouders die gebruikmaken van de naschoolse noodopvang worden tot 15.15 uur op 
school opgevangen.  

Met vriendelijke groeten,  

Hans Goedegebuur  

 

Ouders gezocht! 
Onlangs kregen wij deze mail 

Beste basisschool de Plataan,  

Voor een onderzoek voor het Sportbedrijf zouden we graag met ouders van peuters en kleuters in gesprek 
willen gaan over sportactiviteiten die in Pernis georganiseerd kunnen worden voor kleuters. We willen heel 
graag weten wat de behoefte is van ouders waar het gaat om sport en spelactiviteiten voor kinderen, zodat 
mogelijk nieuw aanbod voor peuters en kleuters ontwikkeld kan worden.  

Zouden jullie ons eventueel in contact kunnen brengen met een aantal ouders via de school, of peuterspeel-
zaal? Wij zouden bijvoorbeeld een keer met ouders in gesprek kunnen gaan op het schoolplein. Of is het 
mogelijk dat jullie bijvoorbeeld een oproep plaatsen in een nieuwsbrief aan ouders? Ouders kunnen zich ook 
aanmelden voor een telefonisch gesprek. Alle gesprekken zijn volledig anoniem en duren ongeveer +/-30 
minuten.  

De inzichten van ouders zijn erg waardevol! Wij merken dat het vanwege corona lastiger is om met de 
doelgroep in contact te komen, en hopen daarom dat scholen ons kunnen helpen om ouders te bereiken.  

Alvast heel erg bedankt! 

 
Met hartelijke groet, 
 
Lucy Schreutelkamp 
Projectmedewerker  

Heeft u interesse? Geef dit dan door aan Hans Goedegebuur. 
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Verjaardagen 
 

1 Moreno Kakueyi Lemba (2011)  Groep 6  

2 Diva Edwards (2013)    Groep 4  

2 Sara Kuduzovic (2012)   Groep 5  

3 Emina Halilovic (2014)   Groep 3  

7 Davy Ferreira Rodrigues (2015)  Groep 1/2  

7 Jesmay de Hooge (2012)   Groep 4  

8 Esther Booij (2011)    Groep 6  

11 Alokh Dasrath (2014)   Groep 3  

12 Dez van den Berg (2011)   Groep 6  

12 Stephany Stelloo (2015)   Groep 1/2  

12 Nayomi de Waard (2010)   Groep 7/8  

26 Milan Popovic (2010)   Groep 6  

29 Robin van Vliet (2010)   Groep 7/8  

Geef een boek cadeau  
De missie van de campagne is álle kinderen te laten opgroeien tussen de boeken. De brief 
voor de Koning zal vanaf vrijdag 26 maart voor € 3,50 te koop zijn in alle boekhandels in Ne-
derland en Vlaanderen. En vanaf vrijdag 21 mei is Max en de Maximonsters voor € 2,50 overal 
verkrijgbaar. 

Samen zorgen we ervoor dat alle kinderen opgroeien tussen de boeken 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland 
en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Wat zou het mooi zijn als ieder 
kind een eigen verzameling met de mooiste kinderboeken in zijn kamer heeft staan – met als  

resultaat dat boeken een vaste plaats krijgen in zijn of haar leven. Om die boekenkast te vullen, bundelen 
boekhandels en diverse partners ieder jaar hun krachten om  in het voorjaar een jeugdboek en een prenten-
boek beschikbaar te stellen voor een klein bedrag. 

Hoe bereiken we alle kinderen? Door te geven! 

Voor een heel klein bedrag 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 kin-
deren die, om wat voor reden ook, thuis geen boeken hebben. Zo’n gulle gever hoeft niet per se vader, moe-
der, opa of oma te zijn: ook gemeente, school of kinderdagverblijf kan er bij-
voorbeeld 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.  

Eerste plaats voor Ramiro 
Ramiro Kakueyi Lemba heeft de eerste prijs gewonnen van de bingospeurtocht 
door Pernis. Hij vindt het super leuk en is zo trots als een pauw. Goed gedaan 
Ramiro! 
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