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Eindelijk is aan de lange vakantie een eind ge-

komen. De tijd kroop voorbij. Het duurde maar 

en duurde maar. Gelukkig wordt het lange 

wachten maandag beloond. De kinderen zijn 

weer terug en nu begint de school weer te le-

ven. 

De leerkrachten hebben de lokalen weer gezel-

lig ingericht en schriften en boeken liggen klaar 

voor gebruik. 

De eerste weken wordt er in alle groepen voor-

al aan de sfeer en de saamhorigheid gewerkt. 

Het programma van lezen, taal en rekenen 

wordt rustig opgebouwd. 

We wensen kinderen en leerkrachten een fijn 

schooljaar. 

We mogen weer beginnen 
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Betoeterd! 

Dat was de titel van de musical die de kin-

deren van groep 8 in de laatste schoolweek 

op de planken hebben gebracht. 

De kinderen hebben de sterren van de hemel 

gespeeld! Bij elk optreden groeiden de kin-

deren in hun rol. Op dinsdagavond, bij het 

laatste optreden voor alle ouders, stegen zij 

boven zichzelf uit. 

De ouders keken met trots en ontroering 

naar de prestaties van hun kind. Erg mooi om 

te zien. 

Een afscheidsavond om nooit te vergeten! 

Het echte afscheid 

Op woensdagochtend kwamen de kinderen 

van groep 8 voor de laatste keer naar hun ba-

sisschool. Nog een beetje slaperig wandelden 

zij hun lokaal binnen.  

Natuurlijk werd er nog even nagepraat over 

de afscheidsavond en werden andere herin-

neringen aan hun basisschooltijd opgehaald. 

Om 13.45 uur was het eindelijk zover: door 

een lange haag van alle Plattenburgse kin-

deren wandelden zij, uitbundig uitgezwaaid, 

de schoolpoort uit. Hopelijk een mooie toe-

komst tegemoet.  

Wij wensen hen allen veel succes, plezier en 

zonneschijn op al hun wegen! 

We openen de eerste schooldag gezamenlijk 

op het plein. We houden de deuren nog even 

gesloten. Wanneer de opening achter de rug 

is mag u met uw kind naar het lokaal lopen. 

We maken er maandag een gezellige dag van, 

zodat de kinderen vanuit hun vakantiemodus 

in  de schoolmodus kunnen komen. Misschien 

is dit voor de leerkrachten ook wel nodig! 

De eerste schooldag 

Picknick op het plein 

Wanneer het weer dit toelaat willen we met 

de kinderen op de eerste schooldag picknic-

ken op het plein. De kinderen mogen hiervoor 

een kleed mee naar school nemen en natuur-

lijk een lekkere, gezonde lunch. 

In de bijlage bij deze eerste Nieuwsbrief treft 

u het gymrooster aan van de eerste periode. 

Deze loopt tot 10 februari 2020. 

Vrijdag starten de gymlessen bij meester Car-

lo. Op de andere dagen worden er in de eer-

ste schoolweek nog geen gymlessen gege-

ven. 

Tot aan de Kerstvakantie worden de lessen 

op donderdag verzorgd door Daphne Kolthof. 

Zij is vierdejaars student aan de Academie 

voor Lichamelijke Opvoeding. Op vrijdagen 

zal zij dit samen met Carlo Wijnands doen. 

Wij wensen Daphne veel succes en de kin-

deren veel plezier. 

Gymrooster 

In de zomervakantie zijn alle toiletten van het 

hoofdgebouw gerenoveerd. Op alle toilet-

groepen zijn hangtoiletten gemonteerd, zo-

dat de toiletruimten ook beter schoonge-

maakt kunnen worden. Hiermee zijn de mede-

werksters van het schoonmaakbedrijf zeer 

verguld. 

Toiletten vernieuwd 



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. 

Cystal, Perla en Amin Qaimi 

Milan, Noah en Sofia Khiabani 

Sibel en Doan Ata 

Elin van Dooren 

Joey Kort 

Daniël Slomp 

Fay Sibilius 

 

 

Nieuwe neuzen 

  Tijd Groep 

Dinsdag 8.30 tot 9.30 5 

  9.30 tot 10.30 6 

  10.30 tot 11.30 8 

      

  12.00 tot 14.00 6/7 

      

Woensdag 10.00 tot 11.30   

      

      

Donderdag(Daphne) 8.30 tot 9.30 3 

  9.30 tot 11.30 5/6 

      

  12.00 tot 14.00 7/8 

      

Vrijdag (Carlo) 8.30 tot 9.15 4a 

  9.15 tot 10.00 4b 

  10.00 tot 10.45 5 

  11.00 tot 11.45 6 

  11.45 tot 12.30 8 

Gymrooster periode 1 


