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Informatiemiddag 
 
26-09: 
Streetwise 
OR vergadering 
Nieuwsbrief 3 
 
27-09: 
Studiedag (alle leerlingen vrij) 
 
 

De tweede schoolweek zit er weer op. We kunnen 

dus rustig stellen dat de kop er weer af is. 

De kinderen en de leerkrachten zitten weer hele-

maal in het ritme van de schoolweek. 

Langzaam maar zeker krijgt het dagprogramma 

vorm, alle boeken en werkboeken zijn in gebruik. 

Het lesrooster krijgt steeds meer vorm. 

Wat bijna net zo belangrijk is dat het voor de kin-

deren weer heel gemakkelijk is om na schooltijd af-

spraken te maken om te spelen met klasgenoten. 

Kortom  we hebben met z’n allen het dagelijks le-

ven weer opgepakt en proberen er zoveel mogelijk 

van te genieten. 

De kop is er weer af 

mailto:nieuwsbrief@deplattenburg.nl?subject=Contact%20via%20de%20nieuwsbrief
http://www.facebook.com/deplattenburg


Gebruik van beeldmateriaal 

In het afgelopen schooljaar hebben wij u middels 

een brief geïnventariseerd hoe u wilt dat er om-

gegaan wordt met beeldmateriaal op onze 

school.  

U mag natuurlijk altijd de door u gegeven toe-

stemming intrekken. Ook mag u op een later mo-

ment alsnog toestemming geven. Zonder toe-

stemming zal er geen beeldmateriaal van uw 

zoon/dochter gebruikt en gedeeld worden.  

Mocht u een wijziging willen of nog geen formu-

lier hebben ingevuld, dan kunt dit formulier aan-

vragen bij de administratie via emailadres:  

administratie@deplattenburg.nl.  

Donderdag 26 september aanstaande staat de 

dag in het teken van een veilige deelname aan het 

verkeer. 

Die dag komen medewerkers van de ANWB op 

school om de kinderen allerlei verkeerssituaties te 

laten ervaren, zodat zij veilig aan het verkeer deel 

kunnen nemen en gevaren eerder zien en beter in 

kunnen schatten. 

De volgende onderdelen worden die dag aange-

boden: 

Groep 1 en 2: Toet toet 

Groep 3 en 4: Blik en klik 

Groep 5 en 6: Hallo auto 

Groep 7 en 8: Trapvaardig  

Voor de groepen 1 en 2 vinden de activiteiten in 

het klaslokaal plaats, voor de groepen 3 en 4 in de 

sporthal, groep 5 en 6  gaan naar het Koriander-

veld en groep 7 en 8  mogen op het plein voor de 

dependance proberen op de fiets in balans te blij-

ven. 

We wensen de kinderen een leerzame dag en veel 

plezier. 

ANWB Streetwise 

Voor de zomervakantie heeft u van ons per mail 

de Informatiekalender ontvangen. We hebben 

inmiddels de laatste wijzigingen aangebracht, zo-

dat de kalender kan worden geprint en ingebon-

den. We streven ernaar om deze eind volgend 

week aan uw kind mee te geven. 

Hopelijk hangt u de kalender op een opvallende 

plek in uw huis op, zodat u tijdig kunt zien welke 

activiteiten er in een maand plaatsvinden op de 

Plattenburg. 

Ouderkalender 

Volgende week ontvangt u via uw kind een for-

mulier waarop u alle contactgegevens in kunt vul-

len, zodat we in geval van nood kunnen zien waar 

u te bereiken bent.  

Zou u dit formulier zo snel mogelijk op school in 

willen leveren? Bij voorbaat dank. 

Contactgegevens 

Donderdag 19 september verzorgen de kinderen 

voor hun ouders en verzorgers een rondleiding 

door ons schoolgebouw. U heeft hiervoor inmid-

dels de uitnodiging ontvangen. 

Vorig schooljaar was deze middag zo’n groot suc-

ces dat we besloten hebben dit jaar op herhaling 

te gaan. 

We wensen u een prettige rondleiding en 

schroom niet uw kind veel vragen te stellen. 

Informatiemiddag 

Oudergesprekken 

Op 3 en 8 oktober aanstaande vinden er weer ou-

dergesprekken plaats. Voor de groepen 3 tot en 

met 5 zijn dat omgekeerde oudergesprekken. 

Voor de groepen 6 t/m 8 zijn dat verwachtingsge-

sprekken, waaraan ook de leerlingen van deze 

groepen deelnemen. 

Vorige week heeft u formulieren ontvangen zo-

dat u deze gesprekken, samen met uw kind, heeft 

kunnen voorbereiden. 

Op 24 september aanstaande ontvangt u via de 

mail een link waarmee u zich voor deze gesprek-

ken kunt inschrijven. De laatste dag waarop u zich 

kunt inschrijven is 27 september. 

U kunt zich het beste inschrijven via uw pc. Via uw 

smartphone levert dit nog wel eens problemen 

op. 

We wensen u allen prettige gesprekken. 



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. 

Luc Verbeek 

Jasper Giezenaar 

Faye Duistermaat 

Even voorstellen Zwerfboeken 

Bij het lokaal van groep 6/7 staat een kast met 

zwerfboeken. Deze is gevuld met boeken van An-

nette van Hout. U mag hier gratis boeken uitzoe-

ken en mee naar huis nemen.  

Heeft u thuis boeken die u kwijt wilt? Dan mag u 

deze boeken in deze kast zetten. Zo ontstaat er 

een leuke kringloop van boeken. 

Nieuwe neuzen 

Mijn naam is Daphne Kolthof en ik ben momen-

teel 23 jaar oud. Ik ben woonachtig in Neede, 

maar de meeste tijd breng ik vooral in Doetin-

chem door. Ik zit in het laatste jaar van de oplei-

ding tot Leraar Lichamelijke Opvoeding aan het 

Windesheim te Zwolle. Naast deze voltijd studie 

ben ik erg actief binnen de turnwereld als train-

ster en turnster.  

 

Het komende schooljaar (tot midden januari) zal ik 

op donderdag en vrijdag samen met Carlo de gym-

lessen verzorgen. Sporten en vooral bewegen op 

eigen niveau vind ik erg belangrijk en dit probeer 

ik tijdens mijn lessen ook te laten zien.  

Ik ben blij dat ik mijn eindstage binnen deze leuke 

school mag doen. Samen met de leerlingen ga ik 

er een mooie periode van maken! 


