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Schoolkalender 
 

27-09: 

Studiedag (alle leerlingen 
vrij) 

 

02-10: 

Start kinderboekenweek 

 

03-10: 

Verwachtingsgesprekken 

 

08-10:  

Verwachtingsgesprekken 

 
11-10: 

Nieuwsbrief 4 

Dit jaar rondt het team van de Plattenburg de scho-

ling Thinking for Learning af. Nog twee studiedagen 

en dan ontvangt elke deelnemer het certificaat van 

bekwaamheid. 

Vrijdag 27 september is de eerste studiedag. ‘s Mor-

gens houden wij ons bezig met het ontwikkelen van 

leervermogen bij kinderen. 

Na de lunch gaan we aan de slag met het uitwerken 

van de thema’s waaraan  de kinderen in deze perio-

de werken. Voor de onderbouw is dat “de jungle” en 

voor de bovenbouw “survival of the fittest”. 

Studiedag 
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Afscheid van Gerry Leppink 

Op 17 oktober aanstaande loopt een indrukwek-

kende loopbaan van vierenveertig jaar onderwijs 

ten einde. Dat is namelijk de dag dat Gerry Lep-

pink met pensioen mag. 

Van deze periode heeft zij achttien jaar op de 

Plattenburg gewerkt. Met hart en ziel ! 

De eerste jaren heeft Gerry in de groepen 7 en 8 

aan de Slotlaan gewerkt. Op die plek stond toen 

de dependance. Vervolgens heeft zij als intern 

begeleider de zorg voor alle leerlingen gecoördi-

neerd en de leerkrachten begeleid om extra zorg 

aan de leerlingen te kunnen bieden. 

Daarnaast heeft zij ook zelf als remedial teacher 

talloze kinderen onderwezen in onder andere re-

kenen, taal en lezen. In deze periode heeft Gerry 

zich ook  ontfermd over vluchtelingenkinderen.  

Met eindeloos geduld en liefde heeft zij de kin-

deren op het spoor van de Nederlandse taal ge-

zet. Geen wonder dat juist deze kinderen een spe-

ciale band met haar hebben ontwikkeld. 

Voor het team van de Plattenburg was Ger-

ry ,naast een fijne collega, een vraagbaak op veel 

onderwijskundig en opvoedkundig gebied. Wat 

wil je ook met zo’n staat van dienst! 

Kinderen en collega’s zijn haar veel dank verschul-

digd.  

Gelukkig blijft Gerry nog een tijdje aan ons ver-

bonden. Zij blijft een leerling met een visuele be-

perking begeleiden. Zo kunnen wij  nog van haar 

deskundigheid profiteren en  genieten we nog 

een tijdje van haar aanwezigheid. 

Op  17 oktober nemen de kinderen ‘s middags 

afscheid van juf Gerry met een gezellig program-

ma in de hal van de school. 

Wanneer u haar de hand wilt schudden bent u die 

dag tussen 14.00 en 14.30 uur van harte welkom. 

We wensen Gerry een fijne laatste werkdag en 

dat zij nog heel veel jaren, samen met een ieder 

die haar lief is, van haar pensioen mag genieten. 

Plattenburgse jungle 

We denken dat al onze leerlingen behoorlijk 

“streetwise” zijn geworden dankzij alle leuke en 

leerzame ervaringen die de medewerkers van de 

ANWB hen hebben voorgeschoteld. 

De kinderen genoten zichtbaar van de speelse 

activiteiten die gericht waren op verkeerssitua-

ties en –vaardigheden waar kinderen dagelijks 

mee geconfronteerd worden . 

Aan het eind van de dag kregen alle kinderen een 

diploma uitgereikt en de kinderen van groep 3 en 

4 zelfs een echte fietshelm! Hopelijk gaan zij deze 

ook dragen. Wel zo veilig in het drukke stadsver-

keer. 

Streetwise 

Dat is het thema van de Kinderboekenweek 2019. 

Voor elk kind een prachtig  thema. Of je nu reist 

in je fantasie , in een boek of met een bijzonder 

vervoermiddel. Leuk blijft het! 

In elk geval brengen kinderboeken je op heel veel 

verschillende plekken op onze aardbol of ver daar 

buiten. 

Traditiegetrouw openen we de Kinderboeken-

week met de kleedjesmarkt en sluiten we deze af 

met de voorleeswedstrijd voor de groepen 5 t/m 

8.  In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u nog 

meer informatie aan over de Kinderboekenweek. 

We wensen alle kinderen , van 2 t/m 13 oktober, 

veel plezier en natuurlijk een Goede Reis! 

Reis mee 

Het is verstandig om de komende weken op tijd 

op school te zijn. De route door de hal naar het 

klaslokaal lijkt ineens een stuk langer te zijn ge-

worden. Het duurt namelijk wel even voordat de 

kinderen alle junglebewoners goedemorgen heb-

ben gezegd. 

Slangen, vogelspinnen en gifkikkers hebben hun 

tijdelijke woonplek in de hal gevonden en de kin-

deren zijn bij de terraria niet weg te branden. 

Juf Marja heeft weer een mooie collectie jungle-

dieren vanuit haar huis naar ons schoolgebouw 

verplaatst. Daar zijn we erg blij mee. De komende 

weken maken we er tijdens onze themaweken 

dankbaar gebruik van. Niets leuker dan in plaats 

van plaatjes naar echte dieren te kunnen kijken. 



Deze leerlingen zijn de afgelopen tijd gestart 

of starten in de komende twee weken bij ons 

op school. We wen-

sen ze allemaal heel 

veel plezier. 

Jelte Ratering 

 

Eeuwfeest Fout in de kalender 

Hebben we toch nog een fout in de kalender over 

het hoofd gezien! In het overzicht van de school-

vakanties staat als jaartal achter de meivakantie 

2019. Dat moet natuurlijk 2020 zijn.  

Excuus voor de verwarring. 

Nieuwe neuzen 

Op vrijdag 18 oktober aanstaande is het precies 

honderd jaar geleden dat de eerste Openbare Bi-

bliotheek haar deuren in Doetinchem opende. 

De bieb stond toen op de plek waar nu “de kies” 

staat. Vlakbij De Gruitpoort. Na een aantal verhui-

zingen heeft  de bibliotheek nu haar stek gevon-

den in het Brewinc.  

Wij feliciteren de bieb van harte met dit mooie 

jubileum en we wensen de medewerkers een fijn 

jubileumjaar.  

Op de site van de bibliotheek vindt u informatie 

over al hun feestelijke activiteiten van het ko-

mend jaar. 

WANNEER: WOENSDAG 2 OKTOBER 8.30 tot 9.15 uur 
 
Zoals elk jaar wordt er op school weer aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. Dit jaar is het the-
ma: “Reis mee” 
We besteden er van 2 oktober t/m 11 oktober aandacht aan in alle groepen. 
 
Dit jaar starten we weer met onze “kleedjesmarkt met boeken en spellen” door de hele school. De 
kleedjesmarkt is op woensdag 2 oktober.  
Bij spellen denken we o.a. aan: goochelspel, dambord, ganzenbord, domino, mikado, kwartet etc. 
 
Voor de verschillende groepen hebben we hieronder het idee uitgewerkt, zodat u kunt lezen wat de 
bedoeling is op de ochtend van woensdag 2 oktober. 
 
Voor de groepen 1/ 2 en 3: 
Boeken, spel kopen of verkopen aan/van elkaar. Let wel: het is niet verplicht, het mag! 
 
Elke leerling neemt op dinsdagmorgen 1 oktober al in een plastic tas voorzien van zijn/haar naam maxi-
maal 3 boeken mee en 1 spel. Verder ook een portemonnee mee met klein geld om te kopen. Alles 
graag vooraf prijzen van 10 eurocent tot 1,50 euro. 
 
Daarnaast neemt elke leerling een theedoek of kleedje mee. Daarop worden de 3 (of minder) boeken 
en 1 spel uitgestald. U kunt als ouder die ochtend van 8.30-9.15 uur mee, om ook te kijken bij de kin-
deren uit de andere klassen. Misschien is wat hulp nodig om te beslissen welke boeken of spel geruild 
of gekocht gaat worden. 
De omgeruilde boeken en spellen gaan dan weer in de tas. Het is handig als u de tas om 09.15 uur zelf 
weer mee naar huis neemt. 
 
Voor de groepen 4 tot en met 8: 
Deze leerlingen mogen dinsdagochtend 1 oktober maximaal 10 boeken en 3 spellen meenemen. Neem 
een kleedje mee om alles uit te stallen, een portemonnee en een plastic tas. Het kind mag zelf gaan ko-
pen en verkopen zonder ouders. Om 14.00 uur neemt uw kind alles weer mee naar huis. 
 
We wensen alle kinderen een gezellige kleedjesmarkt met veel leuke boeken en spellen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Team IKC de Plattenburg. 

INFO KLEEDJESMARKT 


