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De Sint is er weer
Ondanks dat Daan uit Koog aan de Zaan de kraan
open had laten staan, stond er toch voldoende water in de Zaan. Gelukkig maar! Nu kon de stoomboot
met de Sint en zijn Pieten afmeren in Zaanstad .
Op de Plattenburg is het nog niet zo ver. We moeten nog tot 5 december wachten alvorens de goedheiligman onze kinderen bezoekt. Dat hij van harte
welkom is, valt goed te zien. Ouderraad, vrijwilligers en leerkrachten hebben de school prachtig
versierd.
De sfeer zit er al goed in. Tekeningen en plakwerkjes voor de Sint zijn in de maak en dagelijks zie je in
de hal kinderen in hun rol als Sint en Piet druk in
de weer met cadeautjes uitdelen.
Nu nog de geur van versgebakken pepernoten en
het feest is compleet.

5-12:
Sinterklaasfeest
(groep 1 t/m 3 om 12:00 uur vrij)
6-12:
OR vergadering
7-12:
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Studiedag 23 november
Deze dag staat voor de groepen 1 tot en met
3 in het teken van ‘Planmatig Werken aan
Doelen en Doorstroom voor groep 2 en 3’.
Samen met de collega’s van Wis en Wierig
wordt er onder leiding van Rian Helming gewerkt aan de verbinding tussen de kleutergroep en groep 3.
Voor de bovenbouw bestaat deze dag uit het
werken aan Thema’s, Groepsplannen en een
Bovenbouwoverleg.

Sinterklaas op school
Op woensdag 5 december brengt Sinterklaas
een bezoek aan de Plattenburg. Na de gezamenlijke ontvangst in de hal van de school
gaan de kinderen van de bovenbouw in hun
groep de surprises uitpakken. De groepen
1 t/m 4 presenteren beurtelings aan de Sint
en de Pieten een leuk programma.
Om 12.00 uur mogen de kinderen van
groep 1 t/m 4 naar huis. Zij hebben die middag vrij. Dan kunnen zij bijkomen van deze
enerverende ochtend en thuis fijn met de cadeautjes spelen. De bieb is die middag gesloten.

Vernieuwing toiletten
Tijdens de zomervakantie is de toiletgroep
van groep 4 en 4/5 gerenoveerd. Een hele
verbetering. We hebben toen geschreven dat
in elke schoolvakantie een andere toiletgroep
onder handen genomen zou worden.
Helaas heeft de aannemer deze toezegging
niet waar kunnen maken. De hausse in de
bouw zorgt voor een te kort aan personeel en
voor problemen bij de onderaannemers.
De afdeling facilitair van Stichting IJsselgraaf
hoopt op korte termijn duidelijkheid van de
aannemer te krijgen wanneer de andere toiletgroepen opgeknapt gaan worden. We houden u op de hoogte.

Tablets in de klas
Afgelopen week is een zending tablets op
school afgeleverd. Het aantal tablets waarover
we de beschikking hebben gekregen is daarmee verdubbeld.
Vanaf nu kan elke groep beschikken over een
aantal tablets. Bij toerbeurt, volgens een vast
rooster, krijgt elke groep twee maal per week
de tabletkar, zodat met alle kinderen tegelijk
ermee gewerkt kan worden.
In 2019 worden nog een aantal tablets aangeschaft. Hierdoor zijn we in staat optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die de
digitale leeromgeving ons biedt.
Worden hiermee boeken en schriften overbodig? Zeker niet. Deze vormen een belangrijke
basis van ons onderwijs. De tablets zijn een
mooie aanvulling hierop.

Gekko’s geboren
Na vijftig dagen zijn twee Gekko’s uit het ei
gekropen. Zij vertoeven nog veilig en warm in
het terrarium bij juf Marja thuis. Zij heeft wel
een foto van de beide jonkies naast het terrarium in de hal van de school geplaatst. Leuk
om te zien en de beide ouders in het terrarium
kijken er af en toe vertederd naar de foto van
hun kroost:-).

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.
Kemal Jahja in groep 1/2 bij juf Corine

Luc Vos in groep 1/2 bij juf Corine

Bezoek uit Deventer
Zoals in de vorige Nieuwsbrief al vermeld
stond, hebben we woensdag 14 november
een delegatie uit Deventer ontvangen. Gedurende een uur hebben zij onze locatie bezocht en rondgekeken in de lokalen van De
Lavendeltuin en de Plattenburg.
We hebben onze gasten geïnformeerd over
de wijze waarop ons integraal kind centrum is
ontstaan, hoe het is georganiseerd en hoe wij
de samenwerking tussen kinderopvang en
bassischool verder willen uitbreiden.
We hebben veel complimenten over de inrichting van ons gebouw gekregen en hoe er
door de kinderen gewerkt werd en over de
gezellige sfeer die er op school heerst.
Dat is erg fijn om te horen. De Deventenaren
ging voldaan naar huis en wij natuurlijk ook
na zoveel complimenten.

Vervanging bij ziekte
Bijna alle media hebben hierover bericht: de
problemen bij het vervangen van zieke leerkrachten. Ook de vervangingspool waar wij
gebruik van maken, IJsselpool, zit krap in het
aantal leerkrachten.
Tot nu toe heeft dit voor de Plattenburg nog
geen problemen opgeleverd. Toch moeten
we er rekening mee houden dat er een keer
geen vervanger beschikbaar is. Zeker in de
maanden waarin de griep zich over ons land
verspreidt zullen wij hiermee geconfronteerd kunnen worden.
We doen ons best wanneer er een probleem
is dit intern op te lossen. Alleen in het uiterste geval zullen we kinderen naar huis sturen.
We proberen u hiermee niet te overvallen,
maar hierover tijdig te informeren. U kunt
dan tijdig opvang voor uw kind regelen.

Rineke van der Leij
Zoals u in een vorige Nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft Rineke een nieuwe knie gekregen. De operatie is goed geslaagd en de
revalidatie verloopt tot nu toe naar wens.
Het zal echter nog een tijdje duren voordat
zij haar werkzaamheden zal kunnen hervatten.

Parkeren aan het Lavendelveld
Zoals u weet is de ruimte krap aan de Lavendeltuin. Ouders en personeel van twee basisscholen moeten de beperkte ruimte delen.
Dat levert zeker in de herfst en de winter
problemen op. Meer kinderen zullen door het
slechte weer naar school worden gebracht en
door de langere nachten is het ‘s morgens
nog donker.
Dit bezorgt vooral fietsers en wandelaars
overlast. Wat helpt is het Lavendelveld als
éénrichtingsweg te gebruiken, zodat auto’s
elkaar niet hoeven te passeren. U kunt dan
het best vanaf de Plattenburglaan direct
rechtsaf het Lavendelveld oprijden. Een aantal jaren geleden hebben beide scholen dit
met elkaar afgesproken.
Hopelijk wilt u hier aan meewerken zodat er
geen ongelukken gebeuren. Bij voorbaat
dank.

Thema-avond Kindernet
In de bijlage treft u een uitnodiging aan voor
een Thema-avond georganiseerd door Kindernet/ de Lavendeltuin. Iedereen is welkom, ook
wanneer u geen gebruik maakt van de diensten van Kindernet.

THEMA-OUDERAVOND
WOENSDAG 28 november
JONGENS EN MEISJES
ANDERS...
HOE DAN??
met gastspreekster Hanneke Poot

Hanneke Poot is kinderfysiotherapeute, psychomotorisch remedial
teacher en docente. Veel collega’s hebben al met haar kennisgemaakt tijdens congressen of studiedagen Zij maakte indruk op ons
door haar deskundigheid en humor.

20.00-22.00 uur locatie Plattenburg, Lavendelveld 21 Doetinchem

aanmelden via info@kdvkindernet.nl of op de locatie op het inschrijfformulier.

