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U bent inmiddels door de directie van de Plat-

tenburg op de hoogte gebracht van het feit dat 

woensdag 6 november aanstaande de school 

gesloten is vanwege de landelijke onderwijssta-

king  op die dag. 

De media-aandacht voor de problemen waar 

het basisonderwijs mee te kampen heeft is 

groot.  Het feit dat de werkgevers, georgani-

seerd in de P.O. Raad, de acties van de bonden 

ondersteunen zegt genoeg.   

De overheid zal extra middelen beschikbaar 

moeten stellen om de toekomst van het basis-

onderwijs veilig te stellen. 

Woensdag 6 november is als actiedag gekozen, 

omdat op die dag in de Tweede Kamer de on-

derwijsbegroting wordt behandeld.  

Hopelijk zet deze staking extra druk op  de be-

spreking in het parlement om extra gelden vrij 

te maken.   

Het zou fijn zijn wanneer deze stakingsdag voor 

lange tijd de laatste is. 

Stakingsdag 6 november 
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Voorleeswedstrijd 

Op woensdag 16 oktober jongstleden heb-

ben de kinderen van de Plattenburg de Kin-

derboekenweek afgesloten met een voor-

leeswedstrijd. 

Ook dit jaar werd er door alle deelnemers erg 

leuk en goed voorgelezen. Het kostte de jury-

leden veel moeite om te bepalen wie er zich 

voorleeskampioen 2019 mochten noemen. 

Uiteindelijk kwam Sunny Klein als winnares 

van de groepen 5 en 6 uit de bus. Voor de 

groepen 7 en 8 werd Sep Reijnders tot win-

naar uitgeroepen. Hij mag de Plattenburg 

vertegenwoordigen op het Regionaal Kampi-

oenschap. 

Alle deelnemers mochten na afloop een ca-

deautje uitzoeken. 

We bedanken alle voorlezers voor hun bijdra-

ge aan deze leuke middag, feliciteren Sunny 

en Sep met hun overwinning en wensen Sep 

veel succes tijdens de volgende wedstrijd. 

De lieveheersbeestjes 

Dat is de naam die gekozen is voor de baby/

dreumesgroep. Dit is voorlopig de laatste 

loot aan de stam van Kinderopvang Kinder-

net. 

De medewerkers van de  De Lavendeltuin, 

onderdeel van Kindernet,  boden al Voor– en 

Naschoolse-, Kinder-,  Peuter– , Vakantieop-

vang en de zorg voor de 3+ groep. 

Met de opvang voor kinderen vanaf nul jaar is 

het aanbod gecompleteerd. 

De voormalige opslagruimte in de dependan-

ce is ingericht om deze groep kinderen te 

kunnen opvangen. Er zijn acht kinderbedjes 

waar  de kinderen lekker kunnen slapen. 

Op 30 oktober hebben we het lokaal feeste-

lijk in gebruik genomen. Roan Oosting, leer-

ling van groep 7/8, mocht het lint doorknip-

pen. Onze koning zou het niet beter hebben 

gedaan! 

Vanaf die dag biedt IKC de Plattenburg on-

derdak aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Een 

mooie mijlpaal die is neergezet.   

We heten De Lieveheersbeestjes van harte 

welkom en wensen hen en hun begeleidsters 

een fijne tijd in hun gezellige lokaal. 

Ouderapp Parro 

Binnenkort gaan wij op de Plattenburg ge-

bruik maken van de ouder-app Parro. We wil-

len dit graag eerst met een paar groepen uit-

proberen. De pilot zal worden gedraaid in de 

groepen van Corine, Cindy en Yvonne. 

De ouder(s) van deze groepen krijgen binnen-

kort per mail een uitnodiging. Nadat we de 

pilot hebben gedraaid zullen we de bevindin-

gen delen via de nieuwsbrief. Daarna gaan wij 

schoolbreed met de app aan de slag. 



Bouwen en wonen 

Mijn naam is Hester Gosselink en ik woon sa-

men met mijn man en twee dochters van 12 

en 14 jaar in Doetinchem.  

Vanaf de herfstvakantie geef ik op maandag, 

dinsdag en woensdag les in, afwisselend, de 

groepen 5 en 5/6.  

Voor de herfstvakantie heb ik al even kennis 

gemaakt met de kinderen en de collega’s in 

beide groepen.  

Deze week ben ik met veel plezier en enthou-

siasme gestart. Ik heb al veel leuke indrukken 

opgedaan en verheug me erop om er samen 

een leerzame en leuke tijd van te maken. 

Mocht u meer willen weten of nader kennis 

willen maken, kom gerust langs! 

Even voorstellen 

Na de herfstvakantie zijn alle groepen gestart 

met het Thema Bouwen en Wonen. 

Een heerlijk thema om aan te werken met de 

kinderen, omdat het zo rijk aan mogelijkhe-

den en zo  heerlijk concreet is. Het is overal 

om je heen zicht– en tastbaar, zowel voor 

kleuters als de kinderen van groep 8. 

Deze week wordt het fundament gelegd en in 

de komende weken zullen er in elk lokaal 

mooie bouwwerken op worden geplaatst: let-

terlijk en figuurlijk. 

We wensen de kinderen een fijn en leerzaam 

project. Pauzeren heet natuurlijk de komende 

weken schaften! Dan weet u dat alvast. 

Toiletten dependance 

Afgelopen maandag 28 oktober mochten kin-

deren en leerkrachten voor het eerst van de 

vernieuwde toiletten gebruik maken.  

Het sanitair is vernieuwd en een nieuwe vloer 

is gelegd, zodat vervelende luchtjes tot het 

verleden behoren. De hele toiletgroep is op-

nieuw geschilderd en de oude deuren zijn 

door nieuwe vervangen. Iedereen is verguld 

met het resultaat van deze interne verbou-

wing. 


