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Interessante data:  

5 oktober: dag vd leerkracht 

6 oktober: start kinderboekenweek 

14 oktober: kinderboekenmarkt 

15 oktober: afsluiting kinderboekenweek 

16 oktober: verkiezingen leerlingenraad 

 18 t/m 25 oktober: herfstvakantie 

voorwoord 1 

Sparen voor de schoolbieb, kinderboekenweek 2 

Kinderboekenmarkt, De Taaltafel 3 

Fietsen, zwemlessen   4 

Leerlingenraad, Brein-Wijze 5 

Nieuwe peutergroep turnen 6 

1+1=3, verjaardagen 7 

Kalender oktober 8 
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We zijn  vijf weken onderweg in dit schooljaar en wij kijken met veel 

genoegen terug op de start van het schooljaar. In alle groepen zijn de 

kinderen vol enthousiasme aan het werk en zie ik bij mijn dagelijkse 

groepsbezoekjes dat er hard en ook met plezier wordt geleerd.  

We zijn gestart met twee nieuwe onderdelen van het lesprogramma, 

namelijk Brein-Wijze en 1+1 = 3. U leest hier meer over op blz 5 en 7.  

Op en rond het schoolplein proberen we er voor te zorgen dat, net als 

in de lokalen er een opgeruimde en veilige omgeving is. Het stallen van 

de fietsen is hierbij nog een probleem waar we met zijn alle eens over 

moeten nadenken. Het parkeren van de fiets voor het hek van de in-

gang is hierbij een aandachtspunt (blz 3).   

De oktobermaand is per traditie ook de maand van de kinderboeken-

week met veel aandacht voor het leesplezier. In de kinderboekenweek 

krijgen wij ook bezoek van een kinderboekenschrijfster en wordt er 

een  voorleeswedstrijd en boekenmarkt georganiseerd. Kortom ge-

noeg activiteiten om het leesplezier te bevorderen.  

Verder wil ik u nog wijzen op een aantal activiteiten die in de Bonte 

Koe worden gegeven. 

Ik wens u veel leesplezier. 

Hans Goedegebuur 
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Van 6 t/m 17 oktober is het weer Kinderboekenweek. Tijdens de Kinderboekenweek orga-

niseert Bruna de actie ‘Sparen voor je schoolbieb!’. 

Lezen is een feestje Bruna wil graag (voor)lezen stimuleren door samen met ouders en 

kinderen de schoolbibliotheek te vullen met fijne boeken. Want leesplezier begint op 

school én bij Bruna. 

  

Zo werkt het 

Koop tijdens de Kinderboekenweek (6 t/m 17 oktober 2021) een boek bij de Bruna-winkel 

en lever het bonnetje in op school. De school levert alle bonnen in bij Bruna en krijgt een 

tegoed voor 20% van het totaalbedrag van alle ingeleverde bonnen. Met dit tegoed kan 

onze school nieuwe boeken kopen voor de schoolbibliotheek. Hoe meer bonnen, hoe 

meer boeken. Iedereen kan meesparen! 

  

Spaar je mee? 

Inleveren van de bon kan t/m 10 november bij de juf of meester. Laten we er samen voor 

zorgen dat de kinderen nog meer leesplezier krijgen. 

Worden wat je wil | 6 t/m 17 oktober 2021 

Het maakt niet uit wie je bent of waar je vandaan komt, goed bent in rekenen of juist in tekenen, vier jaar oud bent 

of al tien jaar, iedereen kan worden waar het van droomt. Beroepen als astronaut, dokter of kok… kinderen spelen 

vaak na wat ze willen worden. Of ze worden geïnspireerd door hun idolen of helden: een bekende zangeres, voet-

baller of YouTuber. Kinderboeken zijn een onuitputtelijke bron om over beroepen na te denken of te fantaseren. 

Tijdens de Kinderboekenweek 2021 kun je alles worden wat je wil en alvast dromen over later! 

De opening bij ons op school is op 6 oktober maar de kleuters starten al wat eerder met het thema. 

 

 

Het Kinderboekenweekgeschenk wordt cadeau gedaan door de boekwinkel tijdens de Kinderboekenweek 

bij aankoop van ten minste € 12,50 aan kinderboeken.  

Het prentenboek is tijdens de Kinderboekenweek te koop voor € 7,25. 
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Op donderdag 14 oktober wordt er in het kader van de kinderboekenweek een kinderboekenruilmarkt geor-

ganiseerd. Tijdens deze markt krijgen de kinderen de mogelijkheid een nieuw boek uit te kiezen. Maar hoe 

komen we aan deze boeken? Daar hebben we jullie hulp bij nodig! 

Tot woensdag 13 oktober mogen er boeken in de klas worden ingeleverd die thuis niet meer worden gelezen/

en of die gegund worden aan een nieuwe lezer. De enige eis is dat het boek nog heel moet zijn. Hoe meer 

boeken, hoe beter. De kinderen krijgen echter maar één waardebon om in te leveren.  

We houden het dit jaar nog even klein, maar hopen volgend jaar weer op een gezellige markt met koffie en 
thee voor de ouders.  
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Fietsen  

Het hek voor de hoofdingang van de school moet te allen tijde vrij blijven voor eventuele noodsituaties waarin het 

nodig is om eventueel een voertuig het schoolplein op te laten komen. Het is daarom niet handig om de fietsen 

voor dit hek te plaatsen.  

Wij vragen aan de kinderen om de fietsen in de fietsenrekken te plaatsen en als dit niet meer kan de fietsen niet 

voor het hek te plaatsen.  

 

Zwemles is belangrijk! 

In Nederland is heel veel water. Leuk om in te zwemmen, maar het kan natuurlijk ook gevaarlijk zijn. Daarom 
is het heel belangrijk dat uw kind goed leert zwemmen. Pas met de zwemdiploma’s A, B en C kan uw kind 
goed zwemmen. Deze diploma’s zijn dus echt nodig. Stuur uw kind daarom naar zwemles. De adviesleeftijd 
om te starten met zwemles is 4,5 tot 5 jaar. Geef uw kind op voor zwemles bij het zwembad bij u in de buurt. 

Bekijk ook dit filmpje over zwemveiligheid: bit.ly/animatie-zwemveiligheid. Kijk voor meer uitleg op: 
www.allesoverzwemles.nl. 

Hulp bij de betaling 

Lukt het niet zwemles voor uw kind te betalen, dan helpt Meedoen in Rotterdam. Vraag ernaar bij de receptie 

van het zwembad, of via een van de informatiepunten. Kijk ook op www.meedoeninrotterdam.nl of bel naar 

(010) 240 0189. 

 

Zwemlessen  
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Leerlingenraad  

Op dit moment is de leerlingenraad nog niet compleet maar worden er verkiezingen voorbereid in groep 6. Er 

worden twee nieuwe leden uit groep 6 gekozen door de kinderen uit groep 5 t/m 8. 

De kinderen die graag in de leerlingenraad willen zijn zich nu aan het voorbereiden om in de groepen een pre-

sentatie te geven over hun motivatie om in de raad te komen. Dat is erg spannend, maar ook erg leuk. Vrijdag 

15 oktober zijn de verkiezingen, zodat we na de herfstvakantie met de nieuwe leerlingenraad kunnen starten. 

 

 

Brein-Wijze (Leren) Leren  

De belangrijkste taak van het onderwijs is het overbrengen van kennis. Dagelijks doen onze leerkrachten hun 

uiterste best om dit zo effectief mogelijk te doen. Toch wordt er in de praktijk nauwelijks rekening gehouden 

met HOE leerlingen leren. Wij zijn op De Plataan sinds dit schooljaar met de methode Brein-Wijze gestart. Aan 

de slag met voorwaarden om tot leren te komen. We gaan na wat voor de individuele leerling het beste werkt. 

Niet zo maar. Maar volgends een bepaalde filosofie. Wij gaan namelijk uit van de koppeling tussen brein en lijf. 

We integreren bewegen, leren en presteren. De lesmethode wordt daarmee vernieuwend en uniek. Leren 

wordt zo leuker, makkelijker en veel efficiënter. Vernieuwend, omdat we lijf en beweging inzetten als doel én 

als voorwaarde én als middel om de leerlingen er cognitief van te laten profiteren. 

In de Methode Brein-Wijze (Leren) Leren kijken we telkens naar de rol die het lijf en/of beweging speelt of kan 

spelen in het leer- en prestatieproces. Van groep 1/2 tot en met groep 8. Zo ja, dan gaan we ermee aan de 

slag! We integreren denken en doen, kennis en ervaren, les krijgen en ontdekken . 

Waarom Leren Leren denkt u wellicht? Heeft iemand u ooit verteld hoe u het makkelijkste leert? Leren is één, 
maar Leren Leren is twee. Samen drie! Het jaar wordt verdeeld in vier blokken en in elk blok komen er onder-
werpen aan de orde waarmee de kinderen beter, makkelijk en/of sneller kunnen leren. Onder andere de voor-
waarden die nodig zijn om tot leren te komen, organiseren van informatie, onthoudtrucs en hoe je kunt oefe-
nen. Ook gaan leerlingen vanaf groep 6 aan de slag met hun eigen manier van leren. Ze krijgen een spiegel 
voor gehouden met wat voor hen zou kunnen werken. Inmiddels hebben de leerkrachten de introductie van het 
1ste blok gehad en heeft de Move a-Head docent tijdens een les in de klas de leerlingen enthousiast gemaakt 
met allerlei voorbeelden. 

Voor meer info kunt u de QR code scannen. 

 

Welkom 

Wij heten Karolina, Sara, Randy, Nuné en Alya van harte welkom bij ons op school. 
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Verjaardagen  

 

7 Wojciech Kaminski Groep 6 

11 Yara van der Klift  Groep 5 

18 Ian Oversluizen  Groep 6 

21 Faylinn Martins  Groep 1/2 

21 Damian Rosman  Groep 7 

22 Nadine van Vugt  Groep 6 

26 Randy de Looff  Groep 8 

26 Natalia Szczygielska Groep 6 

1+1=3  

Sinds dit schooljaar werken wij met de Move a-Head Methode 1+1=3. Deze methode geeft vanuit een 
positieve invalshoek handvatten aan de leerlingen om met belemmeringen om te gaan. Dit gebeurt op 
basis van de Move a-Head filosofie. We integreren bewegen, leren en presteren. De lesmethode wordt 
daarmee vernieuwend en uniek. We gaan samen met de leerlingen aan de slag met R.V.V. (Respect, 
Vertrouwen en Veiligheid), conflicthantering, samenwerken en zelfbeeld. Het belangrijkste uitgangspunt 
is dat de theorie die in de klas wordt gegeven, wordt geoefend en ervaren in de gymzaal en daarna zicht-
baar wordt in het gedrag in de klas, op school en thuis. 
Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor effectiever 
leren en presteren. Leerkrachten krijgen handvatten om effectiever les te geven. We creëren dé voor-
waarde voor een betere leeropbrengst. Het belangrijkste uitgangspunt is dat de theorie die in de klas 
wordt gegeven, wordt geoefend en ervaren in de gymzaal en daarna zichtbaar wordt in het gedrag in de 
klas, op school en thuis 
Move a-Head staat voor het belang van zowel je brein als je lijf/bewegen voor het leren. Dat is de kern 
van onze filosofie. Zo kan je je optimaal ontwikkelen, zijn wij van overtuigd. In onze aanpak integreren we 
dus theorie en praktijk, klas- en bewegingslessen en les krijgen en ontdekken. Het mooie is dat op deze 
manier de volledige leercirkel wordt doorlopen : van denken tot doen, van kennis tot ervaren.  
In de Methode 1+1=3 gebruiken we judo als praktijk situatie. De belemmeringen die in de klasles aan de 
orde komen, ervaren ze aan den lijve in de judoles. Dit alles vanuit een positieve invalshoek: preventie 
eerst! Het belang en de effecten van bewegen op de leerprestaties zijn bewezen. De vraag voor elke di-
recteur is : hoe maak ik meer tijd ervoor in mijn lesprogramma? Met de unieke manier waarop we bewe-
gen inzetten voor het cognitieve leren kunnen wij bewegen nu een structurele plaats geven in de praktijk 
van het dagelijkse onderwijs op een haalbare, behapbare en praktische manier.  
Met de methode 1+1=3 worden kinderen goed voorbereid op de middelbare school, verbetert de sfeer in 
de groep en op school nog beter en leren wordt makkelijker en leuker.  

 
Voor meer informatie kunt u de QR code scannen. 
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https://move-a-head.nl/gedrag-113/
https://move-a-head.nl/concept/
https://move-a-head.nl/concept/
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