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Herfstvakantie
Donderdagmiddag om 14.00 uur begint voor de
kinderen van de Plattenburg de herfstvakantie.
Doordat er op 19 oktober voor de leerkrachten
een studiedag is gepland is deze vakantie voor
de kinderen een dag langer dan gewoonlijk.
Hopelijk houdt het prachtige herfstweer nog
een weekje stand, zodat de kinderen veel buiten kunnen spelen.
We wensen iedereen een fijne vakantie.
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Joris en Koen voorleeskampioen
Op donderdagmiddag 11 oktober, in een gezellige, overvolle hal, traden zeven kinderen
uit de midden– en bovenbouw met elkaar in
het strijdperk voor de titel Voorleeskampioen
2018.
Mies Jansen(4/5), Joep Hendriksen(5), Jade
Overgoor(5/6), Merel Hendiksen(6/7), Joris
Oteman(8a) en Fay Tiemensma uit groep 8b
hebben het publiek vermaakt met leuke,
grappige en spannende verhalen uit de internationale jeugdliteratuur.
Het was een genot om naar te kijken en te
luisteren. Zowel naar de voorlezers, als naar
het jeugdige publiek. De sfeer was erg gezellig en ontspannen waardoor de lezers het
beste van zichzelf konden laten zien en horen. Een prachtige promotie voor het kinderboek.
De jury had het niet gemakkelijk. Er werd
door alle kandidaten goed voorgelezen. De
gekozen boeken en fragmenten waren bijzonder leuk, waardoor uiteindelijk de verschillen tussen de voorlezers erg klein waren.
Uiteindelijk zijn Joep en Joris als winnaars uit
de bus gekomen. Joris mag als leerling van
groep 8 de Plattenburg vertegenwoordigen
op het Doetinchems Kampioenschap Voorlezen.
De beide kampioenen kregen een daverend
applaus en alle deelnemers mochten een kleine attentie uitzoeken als dank voor hun bijdrage aan dit enerverende slot van de Kinderboekenweek 2018.

Afwezigheid Rineke
Maandag 5 november ondergaat Rineke van
der Leij een operatie aan haar knie. Zij zal
hierdoor een aantal weken afwezig zijn om te
kunnen revalideren.
Tijdens haar afwezigheid zullen haar taken
worden waargenomen door Wim Verheijen.

Inzet werkdrukmiddelen
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben
wij u geïnformeerd over de groepenindeling
van het huidig schooljaar. In de brief die u
hierover hebt ontvangen hebben we niet vermeld dat we hiervoor extra middelen hebben
ingezet. De Medezeggenschapsraad heeft
ons hierop gewezen. Het is terecht dat zij deze opmerking hebben geplaatst.
Het onderwijsveld is in actie gekomen voor
minder werkdruk en een beter salaris. De MR
is van mening dat het resultaat hiervan best
vermeld had mogen worden. We voldoen
graag aan hun verzoek dit beter toe te lichten.
Het Ministerie van onderwijs heeft een bedrag beschikbaar gesteld om de werkdruk in
het onderwijs te verlichten en Stichting IJsselgraaf heeft deze aangevuld.
Dit heeft er toe geleid dat we één extra
groep konden samenstellen. In plaats van elf
groepen, waar we gezien het aantal leerlingen recht op hadden, werden dit er twaalf.
De wens van het team van de Plattenburg
ging hiermee in vervulling.
Twee groepen 3 en twee groepen 8 van rond
twintig leerlingen behoorde hierdoor tot de
mogelijkheid. Dit ervaren wij als een luxe. Bovendien werd door deze financiële injectie
het splitsen van groepen beperkt. Kortom: de
onderwijsacties hebben een mooi resultaat
opgeleverd. Hier mogen we blij mee zijn en
hopelijk u uiteindelijk ook.

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.

Daan van Uum in groep 1/2 bij juf Lucie

Nascholing bedrijfshulpverlening
Woensdagmiddag 10 oktober jongstleden
hebben negen leerkrachten van de Plattenburg nascholing gevolgd op het gebied van
BHV.
Dit keer stond de brandveiligheid en het blussen van een beginnende brand centraal.
Een nuttige en leuke middag waarop kennis
en vaardigheden weer werden aangescherpt.
Tijdens die middag werd ons gebouw op veiligheid geïnspecteerd en ook het ontruimingsplan kritisch bekeken door de BHV trainers.
Zowel het gebouw als het plan kregen een
beoordeling goed. Een hele opluchting.

Ontruimingsoefening
Deze week hebben we twee keer een ontruimingsoefening gehouden. We houden deze
twee keer zodat alle leerkrachten hieraan
deel kunnen nemen.
Beide oefeningen verliepen vlekkeloos. Binnen twee minuten waren alle kinderen in veiligheid.
In november houden we nogmaals een ontruimingsoefening. Deze wordt dan niet van te
voren aangekondigd.

Actie schoolbieb verlengd
De actie van Boekhandel Raadgeep en Berrevoets, waarover u aan het begin van de
Kinderboekenweek bent geïnformeerd,
wordt wegens succes verlengd tot 8 december.
Tot die tijd kunt u de kassabonnen van de
aangeschafte kinderboeken bij de leerkracht
van uw kind inleveren. Twintig procent van
het totaal van alle kassabonnen mag de
school besteden aan de uitbreiding van de
collectie van de schoolbieb.

Controle fietsverlichting
Afgelopen woensdag hebben leden van de
ouderraad van alle kinderen de fietsen gecontroleerd. Gekeken werd of het voor– en achterlicht functioneerde en of er voldoende reflectoren op de fiets gemonteerd waren.
Gelukkig is van de overgrote meerderheid
van de fietsen de verlichting in orde. Zo kunnen de kinderen in de donkere maanden
goed zichtbaar het fietspad op.

Studiedag 19 oktober
De agenda voor deze studiedag is heel divers.
Als eerste wordt het team geïnformeerd over
de nieuwe privacy wetgeving. De AVG, De Algemene Verordening Gegevensbescherming,
heeft voor basisscholen ook gevolgen. Welke
deze zijn en hoe wij dientengevolge moeten
handelen zal ons aan het eind van deze bijeenkomst duidelijk zijn.
Vervolgens zal Rudolf van den Bogaert ons
informeren over het programma Prowise
Connect. Voor de lessen op het digibord maken de leerkrachten gebruik van het programma Prowise Presenter. Rudolf zal laten
zien hoe we met Prowise Connect de lessen
interactiever kunnen maken.
Als laatste onderdeel van deze studiedag
gaan we het over de inhoud van de groepsplannen hebben. In een groepsplan omschrijft de leerkracht de extra zorg die geboden wordt aan de leerlingen van zijn groep.
Dit kan zijn op het gebied van rekenen taal en
lezen, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. Jaarlijks wordt onder leiding van de internbegeleiders Gerry en Adrie gekeken naar
de opzet en inhoud van deze plannen.

Toogdag
Donderdag 11 oktober jongstleden togen,
vanuit alle windstreken, leerkrachten richting
Doetinchem. IJsselgroep-Iselinge had een
dag georganiseerd voor scholen die aan onderwijsconcept Thinking for Learning deelnemen of de nascholing gestart zijn.
Leerkrachten uit alle delen van het land
mochten op diverse Achterhoekse scholen
een kijkje nemen hoe dit concept in de praktijk wordt gebracht.
Twee groepen met leerkrachten hebben die
donderdag een bezoek gebracht aan onze
school.
In de nabespreking met beide groepen bleek
dat zij erg onder de indruk waren van de wijze waarop de leerkrachten werkvormen van
THL toepassen in hun groep en de manier
waarop de kinderen hier enthousiast aan
deelnemen.
Wij kregen ook complimenten over de manier
waarop de coöperatieve werkvormen hierop
aansluiten, de inrichting van het gebouw en
de sfeer op school.
Erg fijn om te horen en een stimulans om op
de ingeslagen weg door te gaan.

