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Informatieavond
Met veel plezier kijken wij terug op afgelopen
dinsdag toen de kinderen van de Plattenburg
hun ouders aan de hand namen door de school.
Het was erg leuk om te zien hoe geestdriftig
en nauwkeurig kinderen vertelden over hun dagelijkse activiteiten op school.
Aan de hand van de lijst met pictogrammen
werd geen enkel detail van de schooldag overgeslagen. We zagen ouders met veel trots naar
hun kinderen kijken. Veel onderbouwkinderen
waren zo enthousiast dat zij niet alleen hun lokaal, maar ook het hele schoolgebouw inclusief
toiletgroepen, magazijnen en bezemkasten op
hun route meenamen.
Voor ons een geslaagd experiment om kinderen in de informatievoorziening naar ouders
te betrekken. Dat kregen wij ook van ouders te
horen. Uit de reacties van veel ouders viel op te
maken dat ook zij dit een heel geslaagde opzet
vonden. Zeker voor herhaling vatbaar.

Schoolkalender
25-09:
MR vergadering
1-10 t/m 5-10:
Omgekeerde oudergesprekken
5-10:
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Thematisch werken

Kinderpostzegels

Maandag 17 september jongstleden heeft
het team van de Plattenburg, onder leiding
van Hettie Ligtenberg, een studiedag gewijd
aan thematisch werken.

Aanstaande woensdag 26 september start de
jaarlijks terugkerende Kinderpostzegelactie.
Ook dit jaar zetten de kinderen van groep 8
zich weer in voor dit goede doel.

Vanaf dit schooljaar zullen aardrijkskunde,
geschiedenis en natuuronderwijs niet meer
afzonderlijk worden aangeboden, maar geïntegreerd binnen thema’s.

De kinderen mogen om 12.00 uur naar huis,
zodat zij met de verkoop van de zegels en
kaarten kunnen beginnen. We wensen hen
veel succes en plezier tijdens hun rondgang
door de wijk en hun verkoopactiviteiten op
familiefeestjes.

We worden begeleid bij het opzetten van
thema’s zodat deze voldoen aan de wettelijke richtlijnen voor wereldoriëntatie.

Minstens zo belangrijk is dat kinderen de mogelijkheid wordt geboden een deel van het
thema zelf in te vullen. Ieder kind heeft zijn
eigen interesses en talenten. We gaan ruimte
bieden om die te kunnen volgen en ontwikkelen.
De leerkrachten moeten dit in goede banen
leiden en ervoor zorgen dat kinderen informatie kritisch tot zich nemen, zich verdiepen
in de leerstof en het thema goed afsluiten.
Dat laatste kan onder andere door middel
van een werkstuk, een presentatie, een quiz
of een toets voor alle klasgenoten.
Dit schooljaar werken de groepen 4 t/m 8 aan
de volgende thema’s:
•

Wat is leven?

•

Feesten en herdenken

•

Sterren en planeten

•

Beroepen

De groepen 1/2 blijven hun eigen thema’s
aanbieden en groep 3 volgt de thema’s die in
de methode “Lijn 3”worden aangeboden.
Voor de groepen 1 tot en met 3 geldt dat er
minder lang aan een thema gewerkt wordt en
daardoor meer thema’s behandeld gaan worden dan in de andere groepen.

Nieuwe digiborden
Zoals u misschien is opgevallen beschikken de
beide groepen 1/2 nu ook over een digibord.
Voor de kleutergroepen komt er steeds meer
software beschikbaar voor digiborden.
Het biedt de leerkrachten steeds meer mogelijkheden hun activiteiten te verlevendigen.
Onder andere de Engelse les wordt zo nog
leuker dan die al is.

Glijbaan hersteld
Sinds vorige week kunnen de jongste kinderen weer gebruik maken van beide glijbanen. De oudste glijbaan was beschadigd.
Vorige week hebben twee monteurs de schade hersteld. Zij werden geadviseerd door een
aantal kleuters die het werk machtig interessant vonden om te zien.
Als deskundige glijbaangebruikers wisten zij
de monteurs precies te vertellen hoe de poten gemonteerd en de glijbaan waterpas gezet moest worden.

Als dank voor hun hulp mochten de kinderen
een keertje gratis naar beneden glijden.

Inloophuis Oude IJssel
Als iemand in het gezin kanker heeft
Als iemand in het gezin de diagnose kanker krijgt, betekent dit dat er een onzekere periode
aanbreekt met veel angst en verdriet. Het gezinsleven staat ineens op zijn kop. Het raakt ieder
lid van het gezin.
Het liefst wil je dit je kinderen besparen. Je wilt niet dat ze geconfronteerd worden met een
vader, moeder, broertje of zusje, of een grootouder die kanker heeft. Kinderen moeten immers
onbezorgd kunnen opgroeien. Maar hoe graag je dit ook je kinderen wilt besparen, je kunt er
niet omheen. Ze delen in jouw angst en jouw verdriet.
Inloophuis Oude IJssel, het huis waar mensen die met kanker te maken hebben terecht kunnen
voor psycho-sociale ondersteuning, vindt dat kinderen onbezorgd leuke dingen moeten kunnen doen. Daarom is twee jaar geleden de jeugdafdeling ‘Onder de Pannen’ opgericht. Op de
zolderverdieping van het huis bieden wij kinderen en jongeren, die in hun omgeving met kanker te maken hebben, de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Ze krijgen, onder deskundige
begeleiding, alle ruimte om met leeftijdgenoten die hetzelfde meemaken in contact te komen.
Om lekker te kletsen, even stoom af te blazen en om deel te nemen aan leuke activiteiten. En
komen de kids liever niet alleen? Ze mogen gezellig een vriendje of vriendinnetje meenemen.
Het is gratis.
Iedere eerste woensdag van de maand is Onder de Pannen geopend van 15.00 tot 16.30 uur
voor de leeftijdsgroep 6 tot 12 jaar. Jongeren in de leeftijd van 12 tot 17 jaar zijn iedere eerste
woensdag van de maand van 18.30 tot 20.30 uur welkom.
Zie
voor
meer
informatie:
www.inloophuisoudeijssel.
Mailen
kan
naar
jeugd@inloophuisoudeijssel.nl of bel op dinsdag, woensdag of donderdag; 0314-646024.

Zoals elk jaar wordt er op school weer aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Lezen is
namelijk heel belangrijk voor alle kinderen. Dit jaar is het thema:
“Vriendschap, kom erbij”
We besteden er van 3 oktober t/m 14 oktober aandacht aan in alle groepen.
Dit jaar starten we weer met onze “kleedjesmarkt met boeken en spellen” door de hele
school. De kleedjesmarkt start op woensdag 3 oktober! Bij spellen denken we o.a. aan:
goochelspel, dambord, ganzenbord, domino, mikado, kwartet etc.
Voor de verschillende groepen hebben we hieronder het idee uitgewerkt, zodat u kunt lezen
wat de bedoeling is op de ochtend van woensdag 3 oktober:
Voor de groepen 1/ 2 en 3:
Boeken, spel kopen of verkopen aan / van elkaar: let wel het is niet verplicht, het mag!
Elke leerling neemt op dinsdagmorgen 2 oktober al in een plastic tas voorzien van zijn/haar
naam maximaal 3 boeken mee en 1 spel, dat thuis niet meer gebruikt wordt. Verder ook een
portemonnee mee met klein geld om te kopen. Alles vooraf prijzen van 10 eurocent tot 1,50
euro
Daarnaast neemt elke leerling een theedoek of kleedje mee. Daarop worden de 3 (of
minder) boeken en 1 spel uitgestald. U kunt als ouder die ochtend van 8.30-9.15 uur mee, om
ook te kijken bij de kinderen uit de andere klassen. Misschien is wat hulp nodig om te
beslissen welk boeken of spel geruild of gekocht gaat worden.
De omgeruilde boeken en spellen gaan dan weer in de tas. Het is handig als u de tas om
09.15 uur zelf weer mee naar huis neemt.
Voor de groepen 4 tot en met 8:
Deze leerlingen mogen dinsdag 2 oktober maximaal 10 boeken en 3 spellen meenemen,
minder kan ook. Neem een kleedje mee om alles uit te stallen en een portemonnee en een
plastic tas. Het kind mag zelf gaan kopen en verkopen zonder ouders. Om 14.00 uur neemt je
kind alles weer mee naar huis.

Met vriendelijke groet,
het team van de Plattenburg.

