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Welkom 
Wij heten Stephany Stelloo, Diva Edwards en Quinchentley Regales welkom bij 
ons op school. Veel plezier! 

Zichtbaar zijn in het verkeer                                                           

Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een 
fietser voor je bumper. Zonder licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een 
stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe zichtbaar bent u zelf op de 
fiets? En uw kind? De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar 
school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. Aandacht voor zicht-
baarheid in het verkeer is nu dus extra belangrijk.                                                     
Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed 
zichtbaar bent voor andere weggebruikers. Want fietsverlichting is er niet al-
leen voor uzelf maar zeker ook om gezien te worden, bijvoorbeeld door auto-
mobilisten.                                                                                                                                
Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht 
slecht is door regen, sneeuwval of tijdens de schemering ziet een automobilist 
een onverlichte fietser snel over het hoofd. Kinderen en ouders zijn zich daar 
niet altijd van bewust. Zij 
gaan ervan uit dat wat zij 
zelf zien ook door automobi-
listen wordt gezien. Dat kan 
tot gevaarlijke situaties lei-
den voor uw kind. Jaarlijks 
raken tientallen fietsers min 
of meer ernstig gewond om-
dat ze gewoonweg te weinig 
opvallen.  
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Servicepunt Bibliotheek 

Bibliotheek Rotterdam heeft in Pernis in het Huis van de Wijk ‘De Bonte Koe’ een service-
punt. Iedere dinsdag tussen 15:00 – 19:00 uur is er een bibliotheekmedewerker aanwezig 
met een kleine collectie boeken. Leden kunnen bibliotheekboeken lenen, terugbrengen en 
gereserveerd materiaal ophalen. Het lidmaatschap voor kinderen is gratis. 

Praten over school: zo vertelt je kind meer 

Hoe was het op school vandaag? Wat heb je allemaal gedaan? Standaardvragen die je geïnteresseerd aan je 
kind stelt na schooltijd. Vaak moet je het doen met: ‘Wel goed’ of ‘Oké’ of ‘Stom’. Praten over school? Met 
deze 2o inspirerende vragen kun je je kind uitdagen om meer te vertellen over zijn schooldag. 

‘Weet ik niet meer’-fase 

Het heeft weinig zin om een kleuter uit groep 1 of 2 te vragen hoe zijn/haar schooldag was. Dikke kans dat 
je kind antwoordt met ‘weet ik niet meer’. Vierjarigen zijn nog niet in staat abstracte vragen als ‘hoe was 
het’ en ‘wat heb je allemaal gedaan’ goed te beantwoorden. Ook voor een chronologisch verslag van de 
schooldag zijn kleuters simpelweg nog te jong.  

Heb geduld 

Veel kinderen zijn moe als ze uit school komen en hebben daarom geen zin om van alles in detail te vertel-
len. Overlaad je kind niet met vragen en gun hem de tijd om even tot rust te komen. Rondom bedtijd is ook 
een goed moment om de dag door te nemen. Het is een logische afsluiter van de dag. Ook praten kinderen 
vaak meer en makkelijker omdat ze er tijd mee kunnen rekken tot ze moeten gaan slapen. 

Stel originele vragen 

Als je echt wilt horen hoe het op school was, moet je daar een beetje je best voor doen. Stel een open 
vraag die je kind uitdaagt. Zo krijg je meer inzicht in hoe hij denkt over school en daarnaast zorgen ze voor 
grappige en verrassende antwoorden. 

1. Wat was het leukste/stomste wat je vandaag op school hebt meegemaakt? 

2. Waar moest je vandaag om lachen in de klas? 

3. Als je mocht kiezen, naast wie zou je dan graag in de klas willen zitten? 

4. Wat is de coolste plek op school? 

5. Welk raar woord heb je vandaag gehoord? En waarom vond je dat raar? 

6. Wat heb je vandaag in de kring verteld of wat had je in de kring willen vertellen? 

7. Wie heb je vandaag geholpen? 
 

Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere weg-
gebruikers. Als u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met een witte 
of gele lamp voorop en een rode aan de achterzijde. Al deze lampen moeten aan de fiets vastzitten en mo-
gen niet knipperen. En fietst u met verlichting dan mogen ook reflectoren niet ontbreken. Aan de banden 
zit een reflecterende strook en aan de trappers gele reflectoren. En als laatste dan de rode reflector aan de 
achterkant, meestal aan de bagagedrager.                                                                                                    Bron: School op Seef 
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Voorleesinloopmiddag 
Dinsdag 8 oktober is er in het kader van de Kinderboekenweek een voorleesinloop op school 
gehouden. De kinderen werden verdeeld in kleine groepjes en zaten verspreid door de hele school. Een 
half uur lang werden zij voorgelezen door vaders, moeders, opa’s, oma’s en zelfs ooms en tantes. Van 
het speellokaal tot in het kantoor van meester Hans, overal werd er voorgelezen. Wij hebben er als 
team van genoten om te zien hoe groot de opkomst was en met hoeveel plezier dit door de voorlezers 
werd gedaan. Maar nog meer hebben wij genoten van de geconcentreerde, blije, verraste en soms ook 
gespannen gezichten van de kinderen. Voorlezers, heel erg bedankt voor jullie inzet. De voorleesinloop 
was een succes en zal volgend jaar zeker weer een optie zijn. 

Staking 
Zoals u wellicht heeft gelezen of gehoord, is er voor 6 november a.s. een landelijke staking voor het pri-
mair en voortgezet onderwijs aangekondigd. Deze staking kan rekenen op brede steun van de vakbon-
den.  Samen met de andere schoolbesturen in Rotterdam, zowel po als vo, staat ook ons bestuur, stich-
ting BOOR achter de acties. Het team van de Plataan geeft daar gehoor aan. 
Woensdag 6 november is de school derhalve gesloten. 

8.        Waar kon je vandaag wel hulp bij gebruiken? Aan wie heb je dat toen gevraagd? 
9. Vertel me één ding dat je vandaag hebt geleerd. 
10. Wanneer was je blij vandaag? 
11. Wanneer verveelde je je vandaag? 
12. Met wie zou je graag tijdens de pauze willen spelen als je mocht kiezen tussen kinderen met wie je 

nog nooit hebt gespeeld? 
13. Wat is het leukste liedje dat je op school hebt geleerd? 
14. Welk woord heeft je juf/meester vandaag vaak gebruikt? 
15. Wat zou je vaker willen doen of willen leren op school? 
16. Wie vond je vandaag de allerliefste van de klas? Waarom? 
17. Wie kan er in jouw klas wat aardiger tegen je doen? 
18. Met wie speel je in de pauze? 
19. Wie is het grappigst in je klas? En waarom is hij/zij grappig? 
20. Wat vond je het leukst tijdens de lunch/10-uurtje? 

Bron: Ouders van nu 

Kinderboekenruilmarkt 
Ook de afsluiting van de Kinderboekenweek op 16 oktober was een groot succes. Namens het team willen 
we iedereen bedanken voor het aanleveren van de boeken. Zowel in de onderbouw als in de bovenbouw 
hadden de kinderen de keuze uit ontzettend veel mooie, leuke, spannende en leerzame boeken. Alle kin-
deren kregen een waardebon die zij in mochten wisselen voor een boek. De kinderen waren enthousiast 
en gingen actief op zoek, spraken met elkaar over de verschillende boeken en hielpen elkaar met kiezen. 
Het doel van de Kinderboekenweek is het stimuleren en vergroten van het leesplezier en wij hopen dat de 
kinderboekenruilmarkt hier aan bij heeft gedragen. De boeken die over zijn worden gebruikt voor de 
"zwerfboekenkasten" die nu in onze school te vinden zijn. Aarzel vooral niet om een kijkje te komen ne-
men en de boeken te laten "zwerven"!  
Zwerfboeken zijn van alle kinderen! Je neemt het boek mee naar huis en als je het uit hebt, laat je het weer 
verder zwerven. Je vindt ze op school, in het KinderzwerfboekStation. Deze staat in de hal bij de onder- 
bouwingang en boven in de tussenruimte. 
Je herkent zwerfboeken aan de sticker op de kaft. Op die sticker staat: Neem me mee! Je mag het gratis 
mee naar huis nemen en lezen. Als je het uit hebt, laat het dan weer zwerven. Dan kan een ander kind het 
ook lezen.  
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 Ouder & kind groep in de Bonte Koe 
De Ouder & Kind groep is een groep waar (groot)ouder(s) en/of verzorger(s) met hun kind van 0 tot 4 jaar 
heen kunnen komen om samen met andere (groot)ouders en kinderen een leuke ochtend te beleven. De 
kinderen kunnen spelen terwijl de ouders koffie drinken en gezellig met elkaar kunnen praten (ook: ouders 
met kinderen) . Daarnaast zijn er ook leuke activiteiten, zoals knutselen met de kinderen, spelletjes doen 
en voorlezen.  
Bij de Ouder & Kind groep plus op maandag komen er naast het programma ook verschillende thema's aan 
bod wat betreft de ontwikkeling van je kind. Daarnaast kun je er terecht met allerlei vragen.  
De Ouder & Kind groep is op maandag- en donderdagochtend van 09.30 - 11.15 uur.  
 
Huis van de Wijk - De Bonte Koe 

Ring 224, 3195 XR Pernis  
Kosten: Gratis 
Meer informatie: 010 416 16 33 of ddlint@dock.nl  

Rapporten inleveren 
Binnenkort zijn weer de rapportgesprekken. Zou u zo vriendelijk willen zijn om de rapportmap van uw 
kind(eren) in te leveren? Over twee weken ontvangt u een uitnodiging voor een gesprek over de vorderingen 
van uw kind. 

Prachtig materiaal voor onze kinderen voor training van de fij-
ne motoriek  

Wij misten voor de kinderen aantrekkelijke en uitdagende materialen voor het oefenen van de fijne moto-
riek. Dit is een belangrijke voorwaarde om goed te leren schrijven.  Wij zijn dan ook ontzettend blij dat de 
Ouderraad het mogelijk gemaakt heeft deze materialen te kunnen aanschaffen. Naast deze prachtige spe-
len hebben zij ook voor elke klas een koptelefoon en wiebelkussen gefinancierd.  

Bedankt Ouderraad, ook namens onze kinderen! 

Ester de Nijs 

Intern begeleider 

 

 

Pré-vwo 
Ook dit jaar zullen een aantal van onze leerlingen uit groep 8 pré-vwo lessen gaan volgen op het Einstein 
Lyceum in Hoogvliet. 
Het pré-vwo is bedoeld voor leerlingen die volgend jaar waarschijnlijk naar het vwo gaan. Zij krijgen de kans 
zich hierop voor te bereiden door 24 extra lessen te volgen in vakken als wiskunde, science, klassieke talen 
en geschiedenis. Twaalf vrijdagen lang zal een deel van hun schooldag dus plaatsvinden op het Einstein Ly-
ceum. Wij wensen onze leerlingen veel succes en vooral ook veel plezier bij deze uitdaging! 
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Scholenmarkt op OBS De Plataan  

Op donderdag 7 november zal er bij ons op school een scholenmarkt georganiseerd worden waar ouders en 
kinderen van groep 7 en 8 van De Plataan en Het Waterschip geïnformeerd gaan worden over het Voortge-
zet Onderwijs. Voorgaande jaren werd deze bijeenkomst georganiseerd door en op Het Waterschip 
(waarvoor onze dank), maar dit jaar valt onze school deze eer te beurt. 

De avond zal om 19.00 uur beginnen met een algemene informatieronde. 

Daar zal verteld worden hoe het advies van de basisschool tot stand komt, hoe de aanmeldingsprocedure is 
en wat de ouders moeten weten om hun kind op de juiste manier en bij de juiste school aan te melden. 

Daarna geven 6 scholen voor Voortgezet Onderwijs een aantal presentaties waarvoor ouders en kinderen 
van te voren ingetekend hebben. 

Deze scholen zijn : 

Einstein Lyceum Hoogvliet (vmbo gl/tl , havo, vwo) 

Groen van Prinsterer Lyceum Vlaardingen (vmbo gl/tl, 
havo, vwo) 

Penta College (vmbo basis, kader en gl/tl en 6-jarig havo) 

Scheepvaart en Transportcollege Rotterdam (vmbo basis, kader en gl/tl) 

De Vos Vlaardingen (vmbo basis, kader en gl/tl, havo, vwo) 

Sg Spieringshoek Schiedam (havo, atheneum, gymnasium) 
 
Wij verwachten zoals ieder jaar weer een grote opkomst en hopen dat het ouders en kinderen helpt om, sa-
men met de school, een goede keuze te maken voor het vervolgonderwijs van hun kind.  

Aankomst Sinterklaas 
Op zaterdag 16 november 2019 komt Sinterklaas weer aan in Nederland. De Goedheiligman en zijn Pieten 
maken hun intocht in Apeldoorn per stoomtrein. Ze worden verwelkomd door de (waarnemend) burge-
meester van de stad, waarna de Sint zich te paard tussen de kinderen begeeft. 
 
De NTR doet rechtstreeks verslag van de intocht in de speciale - extra lange - 
aflevering van Het Sinterklaasjournaal op NPO Zapp vanaf 12:00 uur. De centra-
le presentatie wordt vanuit Apeldoorn verzorgd door de presentatrice van 'Het 
Sinterklaasjournaal', Dieuwertje Blok. Ze wordt bijgestaan door één van de vas-
te verslaggevers van 'Het Sinterklaasjournaal', Jeroen Kramer. 

Schaatsen groepen 6, 7 en 8 
Op 18 november gaan de groepen 6 t/m 8 schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam! Voor deze leerlingen: Als 
je geen handschoenen draagt, mag je de schaatsbaan niet betreden.  Groep 6 zal i.v.m. het schaat-
sen die dag niet zwemmen. 
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Boxen 

Bij gym hebben we een box klinik gehad. Het was best wel een beetje lastig, maar we 
deden het toch wel goed. In het begin deden we een warming up. Dit was belangerijk 
omdat de spieren goed warm moesten worden. Daarna begon het pas echt. We 
moesten een partner uitkiezen. We moesten best grappige oefeningen doen, daarna 
werden we in twee groepen verdeeld. We mochten boxhandschoennen uitzoeken. 
We gingen met de zelfde partner boxoefeningen doen. We leerde hoe we hard moes-
ten slaan. Het was ook echt super leuk om te doen. We leerde ook hoe je veel makkelijker moet slaan. Na 
afloop gingen we opruimen en gaven we de meneer een high five. Kortom het was een leuke gymles .  

Geschreven door Nada groep 8 

Bijenles voor groep 5 
Op donderdagochtend 3 oktober hebben wij een bijenles gehad op de kinderboer-
derij. De moeder van Hugo ging met ons mee als begeleidster, dat was erg fijn! 

Op de kinderboerderij werden we verdeeld in 2 groepjes. Het ene groepje startte 
met het maken van appelmoes en muntthee met honing, samen met meester San-
der en de moeder van Hugo. Dit smaakte heerlijk ! 

De andere groep ging met de imker, een begeleidster en juf Marian mee naar de 
bijenkast. Daar kregen we een speciaal 'bijenpak' aan, zodat we niet geprikt zou-
den kunnen worden. Een paar kinderen vonden het wel heel spannend en durfden 
niet naar binnen. Maar samen met de juffen is het uiteindelijk toch gelukt !  

De imker heeft het bijenvolk laten zien en veel verteld. Daarna konden de kinderen 
vragen stellen en dat werd volop gedaan! Vervolgens werd er gewisseld. De tijd 
vloog om, we hadden nog wel langer willen blijven.   

Iedereen kreeg een klein potje Pernisser honing mee, om thuis te laten proeven en een bijen informatieblad. 

Het was een leuke, interessante les !! 

Schoen zetten 

Op woensdag 27 november mogen alle kinderen hun schoen zetten op de Plataan. Als we allemaal heel erg 
lief zijn geweest heeft Piet er donderdag wat in gedaan. Om iedereen te verrassen zullen de deuren iets 
voor half 9 open gaan zodat alle kinderen tegelijk hun cadeautje zien. 

Uit de groepen 

Verkeerseducatie 

In de maand oktober zijn we als school gestart met de lessen van SCHOOL op Seef. 

SCHOOL op SEEF is een programma voor een aanpak van verkeersveiligheid en verkeerseducatie aan kin-
deren in de basisschoolleeftijd. De kinderen worden in een veilige omgeving op een eigen-
tijdse manier begeleid in hun ontwikkeling tot duurzaam veilige weggebruikers. De lessen 
zijn zowel theoretisch als praktisch ingericht met activiteiten op het plein en in de wijk. 

Voor SCHOOL op SEEF is de actieve ouder onmisbaar. We hebben uw hulp en ondersteuning 
hard nodig. Heeft u tijd en lijkt het u leuk om samen met de kinderen met verkeer bezig te 
zijn, meldt u zich dan aan bij de groepsleerkracht. 
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Verjaardagen 
1 Milu Fortes (2010)    Groep 6 

3 Sven Barendrecht (2010)   Groep 6 

4 Damon van der Ree (2009)   Groep 7 

6 Owen van Eijk (2014)    Groep 1/2 

6 Delilah Rosman (2012)   Groep 4 

6 Finn 'T Hart (2010)    Groep 6 

8 Mylan Berg (2012)    Groep 3 

11 Tygo Van Es (2014)    Groep 1/2 

11 Emmilius Sidorenko (2011)   Groep 5 

17 Dani Perez de Hooge (2008)  Groep 8 

25 Shivangini Dasrath (2009)   Groep 7 

26 Jessaya Graham (2012)   Groep 4 

28 Hayley Henninger (2010)   Groep 5 

Gastles in groep 6 
Tijdens de Kinderboekenweek hadden de groepen een gastles van Baukje. Deze les was geheel in het the-
ma van 'Reis mee!'.  

De kinderen kregen een lesje over fantasie en voertuigen. Als allereerste moesten ze voertuigen herken-
nen aan hun geluid! 

Daarna mochten ze een fantasievoertuig maken. Hiernaast 
een leuk voorbeeldje. Wat vonden de kinderen dit leuk om te 
doen! Het was een hele leuke les. 

Generation Discover 

Op 2 oktober is groep 7, samen met groep 6 en 8, naar de Generation Discover 
in Ahoy geweest. Hier hebben de kinderen kennis gemaakt met techniek en 
wetenschappen. Aan de hand van proefjes en experimenten stond de ochtend 
vol van ontdekkingen. Naast het ontwerpen van ideeën, hebben de kinderen 
ook geleerd dat techniek een breed begrip is. Zo konden ze slijm maken, maar 
ook achter de computer. 

 

Daarnaast waren groep 7 en 8 uitgenodigd voor de opening van 
het evenement. Met een lekker drankje en hapje hebben de 
kinderen de Burgemeester van Rotterdam ontmoet en zijn zij 
getuigen geweest van de leuke opening die bij het evenement 
hoorde. 

De diversiteit van verschillende soorten techniek was voor de kinderen erg leuk en zij hebben zich de hele 
ochtend vermaakt. Kortom een succesvolle dag! 
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