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Het is bijna zover. Hoewel we het gevoel hebben 

net begonnen te zijn, staat de Herfstvakantie al 

voor de deur. 

Er is door kinderen en leerkrachten al weer veel 

werk verzet. Veel leerstofonderdelen zijn afgerond 

met een toets, er is druk gewerkt aan de thema’s 

Jungle en Survival of the fittest en de eerste ouder-

gesprekken hebben plaatsgevonden. 

Volgende week ronden we de  Kinderboekenweek 

af met de spannende, maar ook leuke voorleeswed-

strijd. 

Kortom we mogen even ontspannen. We wensen u 

allen een fijne vakantie. 

Fijne vakantie 

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


Afscheid van Gerry Leppink 

Donderdag 17 oktober is de laatste werkdag van 

juf Gerry. Met de kinderen nemen we ‘s middags 

afscheid van haar. In elk lokaal wacht haar een 

leuke verrassing. Van 14.00 tot 14.30 uur bent u 

van harte welkom om Gerry de hand te schudden 

en een fijn pensioen te wensen. 

Nieuws uit de Lavendeltuin 

De kinderen van groep voelden zich, terecht, ach-

tergesteld bij de kinderen die in het hoofdge-

bouw leskrijgen. Die kinderen mochten vanaf 2 

september gebruik maken van de geheel ver-

nieuwde toiletgroepen. Voor de kinderen van juf 

Hanny en juf Tineke waren de toiletten nog niet 

opgeknapt. 

Gelukkig wordt  hier in de Herfstvakantie aan ge-

werkt. Tijdens die week wordt het sanitair vervan-

gen en worden er nieuwe vloeren aangebracht, 

zodat ook voor deze kinderen het comfort toe-

neemt. 

Het schilderwerk wordt in de Kerstvakantie ge-

daan. De tijd is net te krap om alle werkzaamhe-

den  in één week te kunnen afronden.  

Toiletten dependance 

Mijn naam is Floor Hentenaar en ik werk sinds het 

begin van het schooljaar met veel plezier op IKC 

De Plattenburg. 

 In de zomervakantie ben ik samen met mijn man 

Pieter, twee zoontjes Sep en Jip en hond vanuit 

Nijmegen verhuisd naar Doetinchem. Geen onbe-

kende stad voor ons, want we hebben beide onze 

jeugd in Doetinchem doorgebracht. Terug naar 

onze roots dus!  

In Nijmegen heb ik in totaal 15 jaar op verschillen-

de basisscholen gewerkt en ervaring opgedaan 

binnen verschillende schooltypen en -groepen. Ik 

heb een goede start gemaakt op De Plattenburg 

en heb er alle vertrouwen in dat het een fijn 

schooljaar gaat worden! 

Even voorstellen 

De vraag naar diensten van Kinderopvang De La-

vendeltuin neemt nog steeds toe. Op 15 oktober 

start een baby/dreumesgroep, zodat er ook voor 

de allerjongste kinderen opvang geboden kan 

worden. 

Pedagogisch medewerkster Carolien Buist staat 

te popelen om te kunnen beginnen. Deze groep 

kinderen wordt ondergebracht in het achterste 

lokaal van Dependance II.  Op 30 oktober vindt de 

feestelijke opening van deze ruimte plaats. 

Wij wensen Carolien en haar collega’s veel plezier 

en de kinderen een gezellige en warme opvang. 

€ 4629,35 

Dit enorme  bedrag hebben de kinderen van 

groep 8  verkocht aan postzegels en kaarten tij-

dens de jaarlijkse Kinderpostzegelactie. Een pres-

tatie om trots op te zijn! 

Voorleeswedstrijd 

Woensdagmiddag 16 oktober wordt de Kinder-

boekenweek afgesloten met de jaarlijkse voor-

leeswedstrijd. We wensen alle deelnemers veel 

plezier en succes! 

Een goede buur…. 

.. Is beter dan een verre vriend. Zo luidt een be-

kend spreekwoord. 

De laatste tijd krijgen we weer klachten van de 

bewoners van het Lavendelveld over het rij– en 

parkeergedrag van automobilisten . 

Wanneer u de kinderen naar school brengt wilt u 

dan het Lavendelveld oprijden op het punt dat 

dichtbij de Plattenburglaan ligt?  

Wanneer iedereen dit doet rijden alle ouders in 

dezelfde richting . Zo ontstaan er minder opstop-

pingen. Wanneer u dan uw auto dusdanig par-

keert dat er geen uitritten geblokkeerd worden, 

houden wij onze buren te vriend.  

Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

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. 

Djesley Gensen 
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Fietsverlichting Nieuwe opslagruimte 

Doordat onze opslagruimte in Dependance II in 

gebruik is genomen door de baby/dreumesgroep, 

moesten we op zoek naar een andere ruimte om  

schoolmeubilair en andere materialen te kunnen 

opslaan. 

Gelukkig verleende de Gemeente Doetinchem 

medewerking door toestemming te geven aan de 

achterzijde van de Dependance een schuurtje te 

plaatsen.  

Nog voor de Herfstvakantie zal deze worden ge-

plaatst. 

Kunnen we voorlopig even vooruit. 

Op het plein, bij elke poort, is legaal graffiti ge-

spoten. De ANWB heeft ons sjablonen gestuurd  

om hun actie “Laat je zien!” kracht bij te zetten. 

Zo worden kinderen, en volwassenen, eraan herin-

nerd, hoe belangrijk het is dat je goed zichtbaar 

bent in het verkeer tijdens de donkere maanden 

van het jaar. 

Wij ondersteunen deze actie ook dit jaar weer 

door van de kinderen van groep 5 tot en met acht 

de fietsverlichting te controleren. 

Op woensdag 16 oktober aanstaande controleren 

de leden van de Ouderraad de fietsen van al deze 

kinderen. Wilt u ervoor zorgen dat de kinderen 

die dag met de fiets op school komen? 

Week van de opvoeding 

Deze week is het de Week van de Opvoeding. De 

week staat in het teken van opvoeden en ouder-

schap. Wat is een goede opvoeding? Wat vind je 

belangrijk in het ouderschap en wat doet het met 

je? 

 

In heel Nederland kun je workshops, webinars, 

lezingen of andere activiteiten bezoeken. Mis-

schien zijn er ook wel leuke activiteiten in jullie 

omgeving.  

Je vindt ze hier: https://

www.weekvandeopvoeding.nl/event/  
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