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Winterpret
Hoewel de winter nog ver weg lijkt te zijn, hebben de kinderen van groep 6,7 en 8 al een voorproefje gehad. Zij hebben op vrijdag 7 december met z’n allen gezellig geschaatst op het Simonsplein in hartje Doetinchem. De kinderen
beleefden een heerlijk ontspannen ochtend.
Jammer dat het veel te warm was voor warme
chocomel met slagroom!

Rineke van der Leij
Het herstel van Rineke verloopt voorspoedig.
De pijn neemt af en haar mobiliteit neemt toe.
Zoals het er nu naar uit ziet zal zij op maandag
7 januari 2019 haar werkzaamheden hervatten.

20-12:
Kerstviering
21-12:
12:00 uur zijn alle leerlingen vrij.
Nieuwsbrief 9
24-12 t/m 6-01:
Kerstvakantie

Dag Sint
Woensdagochtend hebben we met z’n allen
Sint en Piet uitgezwaaid. Het was weer een
gezellige Sinterklaas op de Plattenburg.
In de hal was het een groot feest. Met veel
enthousiasme zongen de kinderen Retteketet en Tiereliere. De Sint hoorde het zich tevreden aan en de Pieten stonden er bij te
glunderen. Het echte hoogtepunt was dat
Piet zijn leesdiploma in ontvangst mocht nemen en dat hij een echte veer op zijn baret
bevestigd kreeg.

Open dagen VO groep 7
Ook de groepen 7 mogen ter oriëntatie al
een kijkje gaan nemen op de voortgezet onderwijsscholen. De open dagen zijn op onderstaande data:
* Metzo College Doetinchem:
vrijdag 18 januari 2019 van 15.30 tot 21.30
uur
* Zone College Doetinchem :
woensdag 23 januari 2019 van 16.00 tot 21.00
uur

Na de opening mochten de kinderen van de
onderbouw hun liedjes, dansjes en versjes
aan Sint en Piet presenteren. De oudste kinderengingen in hun groep aan de slag met
het voorlezen van de gedichten en het uitpakken van de cadeautjes.

* Experience Doetinchem (zie uitleg hiernaast):

Voor veel kinderen kreeg het feest die dag
thuis nog een vervolg. Op 6 december was er
veel om over na te praten!

Panora Lyceum en Houtkamp College

Welkom kerst
Nauwelijks bekomen van het Sinterklaasfeest
toog de Ouderraad weer aan de slag met de
voorbereidingen op het Kerstfeest. Gelukkig
waren er veel helpende handen om hen te
ondersteunen het schoolgebouw in kerstsferen te brengen.
Elk jaar verbazen we ons er over hoe snel dat
gaat. De school ziet er weer gezellig uit. De
komende weken zullen de kinderen er hun
eigen werkstukjes aan toevoegen. Op naar
het hoogtepunt: het diner op donderdag 20
december.
In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u een
brief aan met informatie over het Kerstfeest
2018 op de Plattenbug.
We wensen kinderen en leerkrachten een gezellige voorbereiding op het kerstfeest.

zaterdag 16 maart 2019 (tijdstip nog onbekend)

In augustus 2020 starten er twee nieuwe
scholen in Doetinchem. Panora Lyceum en
Houtkamp College zijn de namen van de toekomstige nieuwe middelbare scholen in Doetinchem. Ze vervangen vanaf september 2020
de drie huidige scholen: Rietveld Lyceum,
Ludger College en Ulenhofcollege.
Huidige groep 8 leerlingen die volgende
schooljaar (2019-2020) instromen in de brugklas, kunnen nog kiezen voor één van de huidige scholen; het Ludger College, Rietveld
Lyceum of Ulenhofcollege. Zij ronden hun
schoolloopbaan af op de school van inschrijving.
De huidige groep 7 leerlingen starten in
2020/2021 in de brugklas van één van de
twee nieuwe scholen. Omdat deze leerlingen
niet starten op het Ludger College, Rietveld
Lyceum of Ulenhofcollege, wordt er een
aparte ‘Experience’ voor groep 7 leerlingen
georganiseerd om hen het onderwijs van de
twee nieuwe scholen te laten ervaren. Deze
Experience vindt plaats op zaterdag 16 maart
(tijdstip nog onbekend).

KERSTSPECIAL
AGENDA
10 december
Kerstmenukaart bij de klasdeuren
Beste ouders/verzorgers en kinderen. Hierbij
ontvangt u alle informatie over het komende
kerstfeest
op
IKC
de
Plattenburg.
Het gaat weer een groots en sfeervol feest
worden voor de kinderen én alle ouders/
verzorgers. Leest u maar mee!
KERSTDINER VOOR DE KINDEREN
Het traditionele kerstdiner, waarbij de kinderen in hun eigen groep genieten van de
door ouders/verzorgers/kinderen gemaakte
kerstlekkernijen, vindt plaats op donderdag
20 december 2018.
De kinderen zijn van harte welkom vanaf
17.20 uur. Het kerstdiner begint om 17.30
uur en duurt tot 19.00 uur.
Alle kinderen gaan als gewoonlijk via hun eigen ingang naar de klas. Om de rust en de
kerstsfeer in de klas te behouden vragen we u
de kinderen tot aan het lokaal te brengen,
waar de leerkracht de kinderen zal verwelkomen.
In verband met de duisternis kunt u de kinderen uit groep 1 t/m 4 vanaf 19.00 uur bij
hun lokaal ophalen. De kinderen uit groep
5 t/m 8 komen zelfstandig naar buiten.
KERSTFEEST VOOR OUDERS/
VERZORGERS BUITEN OP HET PLEIN!
Nadat u uw kind in de klas heeft gebracht,
bent u van harte welkom op het sfeervolle
kerstfeest buiten op het plein.
Blijf vooral!
Wij zorgen voor een gezellige ambiance met
een warm hapje en drankje (tegen een vrije
gift). Broertjes, zusjes, opa’s en oma’s zijn natuurlijk ook van harte welkom.
OPBRENGST VRIJE GIFTEN
De opbrengst van de vrije giften voor de warme hapjes en drankjes op het plein wordt geschonken aan een goed doel.
Uw gift kunt u tijdens het feest deponeren in
de collectebus in de kerstkraam.

20 december
Bestek, bord en beker inleveren
20 december
Overdag koude gerechten en om 17.20 uur
graag de warme gerechten brengen
17.30-19.00 uur
Kerstdiner kinderen
17.30-19.00 uur
Sfeervol Kerstfeest op het plein
voor ouders/verzorgers!
Wilt u uw kind donderdag 20 december bestek (lepel, vork, mes, toetjeslepel), beker en
een plastic bord voorzien van de naam van uw
kind, in een plastic tas met naam, meegeven?
Warme gerechten graag zo warm mogelijk en
verpakt in aluminiumfolie aanleveren.
Wilt u de schalen, bestek, bord en beker, 's
avonds weer terugnemen naar huis?
NOG ENKELE PUNTEN:
Vanaf 10 december a.s. hangt de kerstmenukaart bij de deur van het lokaal van uw kind
(eren). Wanneer u het leuk vindt iets te maken voor de klas van uw kind(eren), kunt u uw
naam zetten bij het gerecht dat u maakt. Hopelijk wordt het kerstdiner weer net zo’n succes als vorig jaar!
Wij wensen u een sfeervolle Kerst en alle
goeds voor 2019!
Het team, de Or en MR van IKC de Plattenburg.

