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Studiedag 1 maart verplaatst...
Na het verzenden van onze informatiekalender
hebben we veel reacties gekregen op de planning van de studiedag van 1 maart 2019. Die
valt samen met het scholierencarnaval. Dat
vonden veel ouders erg jammer.
Bij de planning bleek onze cursusleider, Hettie
Ligtenberg, alleen op die dag nog ruimte te
hebben voor een studiedag. Na opnieuw met
haar overlegd te hebben bleek er ruimte te zijn
ontstaan in dezelfde week op maandag 25
februari. De studiedag wordt dus naar die
dag verplaatst. Wilt bij het regelen voor opvang
van uw kind hier rekening mee houden?
Maandag ontvangt u het gedrukte exemplaar
van de Informatiekalender. We hebben deze
wijziging niet meer kunnen opnemen. Zou u die
aanpassing zelf willen doen?
Bij voorbaat dank.

13-09:
Informatieavond groep 1 t/m 3
13-09:
OR vergadering
17-09:
Studiedag (alle leerlingen zijn vrij)
18-08:
Informatiemiddag groepen 1 t/m 8
21-09:
Nieuwsbrief 3

Informatieavond anders
Deze week heeft u de uitnodiging ontvangen
voor de informatieavond op donderdag 13
september en de informatiemiddag op dinsdag 18 september aanstaande. De informatieavond is alleen voor ouders en verzorgers
van de kinderen van groep 1,2 en 3. Relatief
veel ouders maken voor het eerst kennis met
het programma in deze groepen. Voor ons
aanleiding hiervoor een aparte avond te beleggen.
Tevens wilden we het dit jaar over een andere boeg gooien, door kinderen in het informeren van ouders en verzorgers te betrekken.
Kinderen kijken op een geheel eigen wijze
tegen schoolse zaken aan en kunnen op een
bijzondere manier hierover vertellen. Op deze informatiemiddag krijgen zij hiervoor uitgebreid de gelegenheid.
Om dit alles enigszins te structureren krijgt
elk kind een vel met pictogrammen. Aan de
hand van die pictogrammen vertellen de kinderen iets over de dagelijkse gang van zaken
op school. In elk lokaal zijn pictogrammen op
verschillende plekken neergelegd, zodat er
geen files kunnen ontstaan. Is de informatie
verstrekt en zijn alle vragen beantwoord dan
kan het afgevinkt worden en is een volgend
pictogram aan de beurt.
We hopen dat u leuke, boeiende gesprekken
heeft met uw kind en daardoor goed op de
hoogte bent van de onderwijspraktijk op de
Plattenburg. Vanzelfsprekend zijn de leerkrachten ook aanwezig om, waar nodig, aanvullende informatie te geven.
Bij binnenkomst staat koffie, thee en limonade klaar. We willen u vragen deze in de hal te
nuttigen, zodat we niet het risico lopen dat
kinderen hete koffie of thee over zich heen
krijgen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
We wensen u, samen met uw kind, een fijne,
interessante middag.

Nieuwe toiletgroepen
Wanneer u met enige regelmaat de ingang bij
de lokalen van groep 4 en 5/6 gebruikt, zal
het u zijn opgevallen dat het er niet altijd fris
ruikt. Dit geldt voor bijna alle toiletgroepen.
Tijdens de zomervakantie is een begin gemaakt met het renoveren van alle toiletgroepen in ons schoolgebouw.
Door het leggen van nieuwe vloeren, het
nieuw betegelen van de wanden en het bevestigen van hangtoiletten hopen we de
stankoverlast terug te brengen. In elke toiletgroep wordt er bovendien een nieuw ventilatiesysteem aangebracht.
In elke vakantie wordt er een toiletgroep onder handen genomen, zodat aan het eind van
dit schooljaar alle toiletgroepen er fantastisch uit zullen zien een genot zullen zijn om
te gebruiken.
Jeugd– en gezinswerker Saskia Hoeks
Tot aan de herfstvakantie zal Saskia op de
woensdagochtend vanaf 8.10 uur aanwezig
zijn. Wanneer u iets met haar wil bespreken
of een afspraak wilt maken kan dat op die
ochtend.

Nieuwe neuzen
Deze leerlingen zijn de afgelopen tijd gestart
of starten in de komende twee weken bij ons
op school. We wensen ze allemaal heel veel
plezier.
Charlie Strick in groep 1/2 bij juf Lucie

Rooster Technieklokaal
Ook dit schooljaar krijgen de kinderen van
groep 6 t/m 8 vier technieklessen aangeboden in het gebouw van het Metzo College.
Het technieklokaal is speciaal ingericht met
werkbanken, machines en gereedschappen
voor leerlingen van de basisschool. De meeste kinderen ervaren het als een feest om hier
te mogen werken.
Op school maakt elk kind een werkblad waarin de theoretische achtergrond van het werkstuk wordt toegelicht, zodat zij hiermee in de
praktijk direct aan de slag kunnen. Een achttal vrijwilligers begeleidt hen tijdens de les.
Hieronder volgt het rooster voor het komend
schooljaar:
Groep 6/7:
•

14 oktober

•

18 februari

•

11 maart

•

18 maart

Groep 7:
•

3 september

•

10 september

•

24 september

Groep 8a:
•

4 oktober

•

11 oktober

•

19 oktober

•

1 november

Groep 8b:
•

13 september

•

20 september

•

27 september

•

15 oktober

Voorstelrondje
Mijn naam is Lisa Delleman, ik ben 23 jaar en
woon in Doetinchem.
Na vijf jaar in Nijmegen te hebben gewoond, gestudeerd en gewerkt, vond ik het weer tijd worden om in Doetinchem te gaan wonen. Ik zal op
woensdag, donderdag en vrijdag werkzaam zijn
op de Plattenburg in de groepen 1/2, 3 en 4. Ik
heb er onwijs veel zin in!
——————
Mijn naam is Eva Engelen en ik vervang voorlopig
Yvonne Noordmans. Deze vervanging is al voor de
zomervakantie begonnen, dus sommige van jullie
zullen mij misschien al eens hebben gezien op
school. N
aast de vervanging van Yvonne ben ik ook als invaller verbonden aan de Plattenburg. Ik ben 24
jaar oud en werk sinds vorig jaar als leerkracht.
Hiervoor ben ik een tijdje als au pair werkzaam
geweest in Australië. Ik kom uit Doetinchem en
heb hier inmiddels mijn eigen huis gekocht. In
mijn vrije tijd geef ik drie dagen in de week zwemles en training bij NDD, de zwemvereniging in
Doetinchem.
Mijn deur staat bijna altijd open, kom gerust eens
langs!
——————
Hallo allemaal, via deze nieuwsbrief wil ik me
graag voorstellen met iedereen. Ik ben Linda
Nuraydin en ik ben 27 jaar. Vanaf begin dit
schooljaar werk ik op IKC de Plattenburg en ben
ik de juf van groep 8a. Hiervoor heb ik gewerkt op
het voortgezet onderwijs en Basisschool de Huet.
In mijn vrije tijd vind ik het leuk om te koken, te
bakken, te sporten en met vrienden samen leuke
dingen te doen. Verder hoop ik komend schooljaar nieuwe hobby´s te ontdekken.
Ik heb het al erg naar mijn zin in groep 8a en hoop
er samen met mijn leerlingen een leuk en gezellig
jaar van de maken.
Kom gerust na schooltijd even binnenwandelen
om kennis te maken.

Gezinsuitbreiding

Roald Dahl Dag

In de hal trekken het aquarium en terrarium
erg veel kijkers. Het is leuk om te zien dat kinderen, voordat zij het lokaal in gaan, eerst
gaan kijken hoe het met de vissen en de gekko’s is. Sinds woensdagmiddag liggen er twee
eieren in het gekkoverblijf.

Donderdag aanstaande is het Roald Dahl dag.
In veel landen wordt er die dag op scholen en
in bibliotheken aandacht besteed aan het
oeuvre van deze auteur.

Hopelijk worden we binnenkort verblijd met
gekkojonkies. We moeten nog wel even geduld hebben. Het duurt waarschijnlijk 50 dagen voor de eitjes uitkomen!

Elke groep krijgt een exemplaar van de Reuzenperzik cadeau en in de bovenbouw krijgt
elk kind een werkblad met leuke weetjes en
opdrachten over deze vermaarde schrijver
van kinderboeken.

Op de Plattenburg zetten we die dag zijn
boeken ook in het zonnetje.

