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4 Luizencontrole 

9-27 Kennismakingsgesprekken 

19 Informatieavond 

20 Studiedag 
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September 2019 

 

Welkom  

Beste ouders\verzorgers,  

Namens alle teamleden hoop ik dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad.  

Voor mij geldt dat in ieder geval wel. De 6 weken zijn voorbij gevlogen en nu vol 
vertrouwen en veel zin starten aan een nieuw schooljaar.  

Een schooljaar waarin wij een aantal veranderingen zullen doorvoeren die betrek-
king hebben op het leren van de leerlingen. De meeste veranderingen zullen ge-
leidelijk verlopen gedurende dit schooljaar en een aantal veranderingen zullen 
direct vanaf het moment van invoeren zichtbaar zijn.  

• Zo hebben wij een nieuwe digitale omgeving genaamd MOO  

          https://www.moo.nl/. Een omgeving waar de kinderen op school en           
thuis kunnen werken.  

• In de groepen 5-6-7 komt het werken met computers meer centraal te 
staan met SNAPPET 

             https://nl.snappet.org/wpcontent/uploads/2017/05/Informatie- Snappet-
3.0.pdf .  

• Wij gaan intensiever inzetten op verkeersonderwijs met School op Seef 
https://www.schoolopseef.nl/.  

• Onze studiedagen staan in het teken van ‘de kunst van het lesgeven’ zodat 
wij concrete lesdoelen beter en sneller bij alle leerlingen gaan behalen. 
http://www.octogroep.nl/aanbod/de+kunst+van+het+lesgeven/  

• Vanaf de herfstvakantie gaat ook de overblijf veranderen en gaan wij ge-
bruikmaken van Brood en Spelen. U wordt hier zo snel mogelijk over geïn-
formeerd.  
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Samen zorgen voor uw kind 
Vanuit de gedachte dat we samenwerken in de opvoeding van uw kind hechten we op De Plataan veel waar-
de aan een goed contact tussen ouders en school. We vragen u dan ook om bij problemen of onduidelijkhe-
den als eerste de leerkracht van uw kind of  anders de directie aan te spreken. Bijna altijd lukt het dan om 
samen tot een goede oplossing te komen en onduidelijkheden weg te nemen. Voor het doorgeven van wijzi-
gingen van telefoonnummer of adres of ziektemeldingen kunt u altijd terecht bij Nel Baur, onze administra-
tief medewerker. Tijdens de kennismakingsgesprekken zullen wij checken of wij nog uw actuele telefoon-
nummers en e-mailadres hebben.  

Indeling groepen 
De kleuters, groep 3 en groep 4 zitten in de klassen op de begane grond.  

De andere groepen zitten op de 1e verdieping.  

• Juf Marian Z en juf Karina met groep 1/2. 

• Juf Rabia met groep 3. 

• Juf Linda met groep 4.  

• Juf Karlijn en juf Marian I met groep 5. 

• Juf Eline met groep 6.  

• Juf Christina met groep 7. 

• Meester René met groep 8. 

• Juf Nicky zal in de groepen extra hulp geven. 

Ziekmelden 
Wilt u uw kind ziekmelden dan graag voor 8.30 uur naar 010-4161023. Daar kunt u ook de voicemail inspre-
ken. Ook kunt u bellen of appen naar ons mobiele nummer 06-16866804. 

 

• Alle groepen gaan dit jaar in ieder geval 2x op excursie naar een educatieve bestemming in Rotterdam 
en maken daarbij gebruik van gratis vervoer van Buzz 010.  

• Ook de BSO de Droomplaats gaat gebruikmaken van een van onze ruimtes, zodat voor een aantal leer-
lingen de naschoolse opvang in school gaat plaatsvinden.  

• In het kader van goed burgerschap wordt er een leerlingenraad gevormd.  

• De website is vernieuwd en hopen daarmee nog beter te kunnen communiceren.  

 

Op het moment dat dit nodig is zullen wij u verder informeren over de veranderingen, zo komt er bijvoor-
beeld voor de overblijf een infobijeenkomst voor ouders.  

Kortom voor ons een jaar om naar uit te kijken en met veel plezier de goede dingen te blijven doen en ons, 
waar nodig is, te verbeteren. Voor de kinderen een jaar waarin ze zich verder gaan ontwikkelen en voor u als 
ouder/verzorger een jaar waarin wij een prettige samenwerking tegemoet kunnen zien.  

Morgen openen wij met een informeel samenzijn waarin wij alle ouders uitnodigen om in de klas kennis te 
maken met de leerkracht. De inloop duurt tot 9 uur waarna we dan echt gaan starten met het lesprogram-
ma.  

Met vriendelijke groet,  

Hans Goedegebuur  
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Fruitdagen en keuzedagen 
Een aantal jaren geleden hebben we in het kader van gezond eten (Lekker Fit!) fruitdagen geïntrodu-
ceerd. Ook dit jaar zijn het drie dagen, maandag, woensdag en vrijdag. Op deze dagen wordt er fruit 
(geen knijpfruit) of groentesnacks gegeten. Mocht u of uw kind het vergeten zijn dan kunnen andere kin-
deren wel wat fruit met hen delen. Dit is zowel in de onder– als bovenbouw.  

Buiten de drie fruitdagen hebben we nog twee keuzedagen. Deze dagen mogen 
de kinderen iets anders eten maar wij zouden graag zien dat er op alle dagen ge-
zonde tussendoortjes worden gegeten zoals bijvoorbeeld fruit, stukjes komkom-
mer of kleine tomaatjes.  

Zwemtijden 

Groep 5 en 6 zwemmen om de week (in de oneven weken)  op maandag 9.00  uur. Dat betekent dat de kin-
deren maandag 9 september voor het eerst gaan zwemmen. Vertrek met de bus om 8.30 uur. De kinderen 
zwemmen een uur.  

Schooltijden 
's Morgens van  08.30 uur - 12.00 uur en  

's middags van                 13.15 uur -   15.15 uur. 

Op woensdag van 08.30 uur - 12.15 uur en 's middags vrij. 

3 1/2 4 8 5 6 
7 

Lekker Fit! Trakteren 
Trakteren is hartstikke leuk om te doen en om een traktatie te krijgen is misschien nog wel leuker. Als u gaat 
trakteren omdat er een speciale gelegenheid is, vergeet dan niet dat OBS de Plataan een Lekker Fit! school 
is. Lekker Fit! staat voor : ‘ Één is genoeg en klein is oké.’ Dit betekent dat een kleine traktatie net zo lekker 
kan zijn als een grote traktatie. Het gaat immers om het krijgen van iets, in plaats van het zoveel mogelijk 
eten/drinken van iets! Ook juffen en meesters blijven graag Lekker Fit! en doen mee aan Lekker Fit! Trakte-
ren. 
Iedereen weet dus dat Lekker Fit! trakteren gewoonte is op onze school.  

Voor ouders  zijn er receptkaarten beschikbaar op www.rotterdamlekkerfit.nl/trakteren. Daarnaast is er voor 
alle groepen een Lekker Fit! Trakteren - recepten map. Hierin staan voorbeelden van traktaties.  

BSO 

Naschoolse gym 

Ook zal dit jaar de naschoolse gym weer van start gaan. Deze zal in de week van 16 september gaan starten. 
Meer informatie over de naschoolse gym en het inschrijven hiervoor, zult u deze week ontvangen via de 
mail en via Parro.  
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Gymtijden 
Maandag : 
Groep 3  08:45 - 09:45 
Groep 4  11:00 - 12:00 
 
Groep 7  13:15 - 14:15 
Groep 8   14:15 - 15:15 
 
Donderdag : 
Groep 5  08:45 - 09:30 
Groep 4  09:30 - 10:15 
Groep 6  10:15 - 11:00 
Groep 7/8  11:00 - 11:45 
 
Groep 3  13:15 - 14:15 op het plein 
 

Luizencontrole 
De vakantie zit er weer op en dat betekent dat de kinderen weer naar school gaan en dat er ook weer lui-
zencontroles plaatsvinden. De eerste luizencontrole start deze week op woensdag 4 september. Wij hopen 
natuurlijk dat u zelf ook regelmatig uw kind(eren) controleert zodat er bij constatering direct behandeling 
volgt, maar op school contoleren wij ook regelmatig. Hierbij volgen wij het luizenpluis protocol. Mocht u 
gedurende het jaar een keer luizen bij uw kind constateren dan worden wij hier graag van op de hoogte ge-
houden. 

Overblijven 
Het overblijven gaat volgens een administratiesysteem. U  moet hiervoor een account aanmaken op 
www.overblijvenmetedith.nl . De kinderen nemen zelf brood mee. Drinken en fruit wordt door school ver-
zorgd. U heeft iedere dag tot 10.00 uur de gelegenheid om uw kind aan- of af te 
melden voor het overblijven van die dag. Dit kan ook via de link op onze site.  

Gouden weken 
Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 
De eerste 4 weken van het schooljaar zijn ‘De Gouden Weken’. Deze weken zijn bij uitstek geschikt om een 
fundament te leggen voor een goede groepsvorming in de klas. 

Het team van De Plataan heeft een vijftal algemene gedragsverwachtingen opgesteld. Deze afspraken gel-
den in alle ruimtes van het gebouw: 

• We lopen in de school. 

• We zijn zuinig op onze en elkaars spullen. 

• We zijn eerlijk tegen elkaar. 

• We houden onze handen en voeten bij onszelf. 

• We gebruiken gepaste taal. 

Aan het begin van het schooljaar formuleert de leerkracht samen met de groep afspraken over gewenst ge-
drag in de klas. De kinderen voelen zich op deze manier mede verantwoordelijk voor de afspraken.  

 
Vrijdag :  
Groep 4  08:45 - 09:45 
Groep 5  09:45 - 10:45 
Groep 3  10:45 - 11:45 

 
Groep 6  13:15 - 14:15 
Groep 7/8  14:15 - 15:15  
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Nieuwsbrief 
Voor alle (nieuwe) ouders merken we op dat de nieuwsbrief aan het begin van elke maand gemaild wordt. 

Wij vragen u vriendelijk de maandkalender iedere maand goed te lezen.  

De nieuwsbrief staat ook op de vernieuwde website van onze school. 

Kennismakingsgesprekken 
Vanaf 9 september starten wij met de kennismakingsgesprekken. In deze gesprekken maken leerkracht en 
ouders kennis met elkaar en kunnen ouders allerlei dingen vertellen over hun kind. Wat zijn uw ervaringen 
en verwachtingen voor dit schooljaar in de nieuwe klas? Wat zijn de interesses van uw kind? Met wie speelt 
hij of zij graag? Hoe is uw gezinssamenstelling en gezinssituatie?   

De leerkracht kan zich, met deze informatie over het leven buiten de school, een goed beeld vormen van 
de leerling. In deze gesprekken worden ook gelijk de contactgegevens gecontroleerd en het formulier me-
dicijnverstrekking (indien nodig) ondertekend. U kunt vanaf maandag 2 septem-
ber inschrijven via Parro. Denkt u er aan om in Parro aan te geven of u wel /geen 
toestemming geeft voor het gebruiken van foto's op bijvoorbeeld de schoolgids 
of website. Foto’s van gezamenlijke activiteiten zullen achter een login komen te 
staan. 

Schoolmelk 
Op onze school kunnen de kinderen gedurende vijf dagen in de week schoolmelk drinken. 
Dit wordt geregeld door de Campina. 

Aanmelden voor het drinken van schoolmelk kunt u via www.campina.nl  Let op: De eerste 
dagen na de schoolvakanties is er niet altijd schoolmelk, als u wilt dat uw kind op die da-
gen iets te drinken heeft moet u daar zelf voor zorgen. 

Aanschaf schoolmateriaal 
Aan het begin van het schooljaar krijgen de kinderen vanaf groep 3 één keer schoolmateriaal zoals stabilo-
pen, gum etc. . Als deze kapot of kwijt is, wilt u dan zelf zorgdragen voor een vervangend exemplaar? 

Mobiele telefoons 
Graag willen wij u er aan het begin van het schooljaar op wijzen dat het bezitten van mobiele telefoons op 
school is toegestaan. De school is echter niet aansprakelijk voor apparatuur die geen eigendom is van de 
school. Het bezit van een mobiele telefoon geldt onder de volgende voorwaarden:  

• Op school worden mobiele telefoons uitgeschakeld en door de leerling zelf bewaard.  

• De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn mobieltje. Bij verlies of beschadiging neemt de school 
geen enkele verantwoording.  

• Buiten de les wordt onder schooltijd op het gehele schoolterrein het gebruik van mobiele telefoons 
niet toegestaan (dus ook niet bij de gym, tijdens de overblijf of in de gang bij het naar buiten lopen).  

• Het maken van foto’s en filmpjes van andere leerlingen en ook leerkrachten op bv. schoolreisjes en 
excursies is alleen toegestaan met toestemming en medeweten van betreffende personen. Ook het 
plaatsen van deze foto’s en filmpjes op bv. facebook , Instagram, WhatsApp en andere sociale me-
dia mag uitsluitend met toestemming van de betreffende personen.  
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Verjaardagen in september 
3 G'Angelly Marchena (2012)   Groep 4 

6 Rafael Hordijk (2009)   Groep 7 

6 Quillaisa Marchena (2008)   Groep 8 

8 Raygo Lo-kioeng-shioe (2008)  Groep 7 

19 Naomi Wemelsfelder (2011)   Groep 5 

21 Mikaylah van Huisstede (2014)  Groep 1/2 

30 Tygo Dietz (2008)    Groep 8 

Veilige schoolomgeving 

Veel auto’s in de schoolomgeving tijdens de haal- en brengmomenten zorgen voor een onveilig gevoel bij 
kinderen die lopend of op de fiets naar school komen. Soms leidt het zelfs echt tot gevaarlijke situaties. Als 
we allemaal lopend of op de fiets naar school gaan, wordt de schoolomgeving een stuk veiliger.  

Bent u degene die het goede voorbeeld geeft en de eerste stap 
neemt? Op en na 16 september – de start van de Schoolbrengweek – 
zullen hopelijk een hoop ouders uw voorbeeld volgen!  

U kunt op http://belofte.schoolopseef.nl beloven om tijdens de 
Schoolbrengweek één of meerdere dagen lopend of op de fiets te ko-
men. De school met – naar verhouding – de meeste beloften wint een 
leuke en educatieve prijs voor de hele school. 
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