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De ochtendstond
….heeft goud in de mond. Dit is een bekend gezegde. En er schuilt bovendien veel waarheid
in.
Toch vinden wij het lastig dat , om die reden,
steeds meer kinderen erg vroeg op school komen. Voor schooltijd leggen en zetten de leerkrachten alle materialen voor de schooldag
klaar in hun lokaal Voor hen is het prettig dat
dit in alle rust kan gebeuren.
Voor schooltijd drinken wij tevens met zijn allen even een kop koffie of thee. Er wordt even
gezellig gepraat en vaak worden er dan ook
een aantal mededelingen gedaan. Een plezierig
en goed begin van de werkdag.
Wij willen u vragen dit proces niet te verstoren
en uw kind niet te vroeg naar school te laten
gaan. Vanaf 8.20 uur staan de deuren open en
zijn alle leerlingen welkom in hun lokaal en
worden zij met open armen ontvangen door
hun juf of meester.
Bij voorbaat dank voor uw begrip en medewerking.

13-11:
MR Vergadering
20-11:
Kennismaking VO groep 8
23-11:
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Nieuwsbrief 7

Handbaltoernooi
Dit jaar zal de Plattenburg niet deelnemen
aan het scholieren handbaltoernooi van de
Gemeente Doetinchem.
Dit jaar hebben zich veel scholen aangemeld
om deel te nemen aan dit toernooi. Hierdoor
is per school het aantal teams dat deel kan
nemen beperkt. We hebben hier begrip
voor.
Voor de Plattenburg is het echter van groot
belang dat alle kinderen die mee willen doen
zich kunnen inschrijven voor een sportevenement. Dat is nu niet het geval. We zouden
moeten loten of gaan selecteren voor deelname. Dat willen we liever niet.
Voor een sportvereniging is het logisch dat er
geselecteerd wordt. Voor onze school niet.
Alle kinderen moeten in aanmerking kunnen
komen om deel te nemen aan een schoolsport toernooi. Plezier staat voorop, niet de
prestatie.

Bezoek uit Deventer
Volgende week woensdag 14 november brengt
een afvaardiging van het onderwijsveld uit de Gemeente Deventer een bezoek aan de Plattenburg. Schooldirecties en –bestuurders, beleidsmedewerkers van de gemeente en de wethouder
van onderwijs maken deel uit van deze delegatie.
In totaal bestaat de groep uit vijftig personen.
Zij zijn benieuwd naar het functioneren van ikc
de Plattenburg , hoe de samenwerking tussen
kinderopvang, peutergroep en basisonderwijs is
georganiseerd en wat er aan vooraf is gegaan
voordat we het integraal kind centrum zijn gestart.
Wij bieden hen een kijkje in de keuken en hopelijk
kunnen wij al hun vragen beantwoorden waardoor zij allen tevreden terug kunnen rijden naar
de prachtige Hanzestad Deventer.

Tas voor de bieb
Zou u uw kind een tas mee willen geven wanneer
het een boek komt lenen in de bieb op school?
Voor uw kind en de medewerkers van de bieb
erg handig.

Luizenmoeder/-vader groep 8A
Lange tijd heeft het er naar uitgezien dat
groep 8a van Linda Nuraydin het zonder
hoofdluiscontrole zou moeten stellen dit
schooljaar. Gelukkig heeft Saskia Smits, de
moeder van Luciano, zich hiervoor aangemeld. Het zou fijn zijn wanneer zij dit niet in
haar eentje hoeft te doen.
Heeft u belangstelling om haar te assisteren,
meldt u zich dan bij juf Linda. U hoeft hiervoor niet persé een kind in groep 8b te hebben. Hoewel dit natuurlijk wel handig is.

Medezeggenschapsraad
Op 13-11 vergadert de Medezeggenschapsraad weer. De volgende punten komen dan
aan de orde:
•

Jaarverslag MR 2017-2018

•

Activiteitenplan MR 2018-2019

•

Het ontbreken van een speellokaal

•

Studiedagen en vakantie

•

Ondersteuningsplanraad

•

Communicatie

De notulen van de MR vergadering zijn terug
te lezen op de website van IKC de Plattenburg.

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.
Lise Schaap in groep 1/2 bij juf Corine

Doetinchem, 9 november 2018

Beste ouder(s), verzorger(s),
Nog even en Sinterklaas komt weer in ons land en op 5 december ook weer op onze
school. Op zaterdag 17 november is dit jaar de intocht van Sinterklaas in Zaanstad. De
NTR zal de intocht van Sinterklaas live vanaf 12.00 uur uitzenden op televisie.
Het Sinterklaasjournaal is er vanaf maandag 12
november, iedere avond om 18.00 uur bij Zapp op
NPO 3.
De groepen 1 t/m 4 en 4/5 vieren het op school samen
met de Sint en zijn Pieten en krijgen een cadeautje van
Sint. De groepen 5 t/m 8 vieren het met hun eigen
groep en moeten zelf zorgen voor een cadeau voor
een klasgenoot. Groep 4/5 zal een eigen invulling aan
het programma geven waarin beide groepen aan bod komen.

Surprises maken / cadeautje van Sint / 5 december
Binnen de groepen worden lootjes
getrokken op vrijdag 16 november en
het is de bedoeling dat uw kind voor
€2,50 een cadeautje koopt voor
degene die op zijn/haar lootje staat.
De leerlingen ontvangen hiervoor het
bedrag van de ouderraad.
Ze krijgen dan de volgende brief,
waarin precies staat wat van
deze “hulppieten” verwacht wordt.

Op 5 december kunnen de
kinderen hun surprises ’s ochtends
in hun lokaal zetten. Nadat de Sint
en zijn Pieten hartelijk
verwelkomd zijn op onze school,
gaan de kinderen van de groepen
5 t/m 8 in hun eigen lokaal
beginnen aan een spannende en
gezellige dag.

De groepen 1 t/m 4 zijn op woensdag 5 december om 12.00 uur uit, de groepen 5 t/m 8 zijn
om 14.00 uur uit. Groep 5 t/m 8 neemt zelf iets mee voor de lunch.
Tijdens deze ochtend krijgen de kinderen natuurlijk ook iets lekkers te eten en te drinken.
Heeft uw kind een allergie? Geef dit dan tijdig door aan de eigen leerkracht.

Pyjama zingen / schoen zetten
Donderdag 29 november zullen we met groep 1
t/m groep 4 -5 gaan pyjamazingen op school. Van
18.30 uur tot 19.00 uur mogen de kinderen in
hun eigen groep liedjes zingen en zal de leerkracht
een verhaal voorlezen. De schoen wordt gezet en nu
maar hopen dat Sint en zijn Pieten de mooie liedjes horen!
Ouders kunnen/ mogen wachten in de hal, voor koffie en thee
wordt gezorgd. Schoenen vanaf woensdag 28 november
meenemen. Groep 5 t/m 8 zet dan ook zijn schoen.

Hulpouders
Voor donderdagavond 15 november zijn we nog op zoek naar ouders die willen helpen
met inpakken van de cadeaus en het versieren van de school. Inloop vanaf 19.00 uur. We
zoeken ouders uit de groepen 1 t/m 4. Ouders uit hogere groepen zijn natuurlijk ook van
harte welkom. Per groep graag 4 ouders en graag opgeven via de groepsouders.

Met vriendelijke groet,

De Sintcommissie

