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Op het parkeerterrein aan het Lavendelveld is 

een plek ingeruimd voor invaliden. De laatste 

tijd krijgen wij regelmatig een klacht dat deze 

plek wordt ingenomen door een voertuig zon-

der invalidenparkeerkaart. 

Wij willen u vragen deze plek open te laten 

voor diegene waarvoor deze is bedoeld. Bij 

voorbaat dank voor uw medewerking. 

Parkeerplaats 

Dit weekend komt de Sint weer in ons land aan. 

In Apeldoorn om precies te zijn. De Sintcommis-

sie van Ouderraad en Team is al druk met de 

voorbereidingen bezig. Het wordt vast weer 

erg leuk met als hoogtepunt het bezoek van de 

Sint op 5 december aan onze school. 

Sinterklaas 
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Da Vinci 

Dit jaar is het 500 jaar geleden dat Leonardo 

da Vinci is overleden. In de DRU Cultuurfa-

briek is een reizende tentoonstelling inge-

richt over de werken van deze veelzijdige 

kunstenaar. 

Veel van zijn uitvindingen zijn op schaal nage-

bouwd. Dinsdag 12 november hebben de kin-

deren van groep 8  deze tentoonstelling be-

zocht. Zij hebben ervan genoten temeer om-

dat zij de meeste toestellen mochten aanra-

ken, zodat zij de werking ervan konden erva-

ren. 

Op 26 november aanstaande gaan de kin-

deren van groep 7/8 naar Ulft. Wij wensen 

hen alvast veel plezier. 

Kinderwensen voor de toekomst 

Stichting IJsselgraaf is bezig met het formule-

ren van het onderwijsbeleid voor de komende 

vier schooljaren. 

Medewerkers van de stichting gaan in overleg 

met directeuren, ouders en leerkrachten om 

ideeën hiervoor aangereikt te krijgen. 

Voor het eerst werden ook kinderen hierin 

betrokken. Donderdag 31 oktober jongstle-

den mochten dertig kinderen, van elke IJs-

selgraafschool twee leerlingen, bij Petra Kra-

jenbrink  aanschuiven om te praten over de 

toekomst van het onderwijs. 

De Plattenburg werd vertegenwoordigd door 

Mats Luesink en Roan Oosting. Beide leer-

lingen van groep 8 uit de groep van Janet 

Vlemingh. 

De kinderen kregen vragen voorgelegd als: 

“Wat moet de juf of meester doen om de bes-

te te zijn?, Wat is je droom en wat moet je 

daarvoor leren?” 

Een heel scala aan antwoorden werd gege-

ven, waarmee de kinderen een mooie aanvul-

ling hebben gegeven op datgene waar de vol-

wassenen in een gelijksoortig overleg hebben 

ingebracht aan ideeën. In de afbeelding hier-

naast ziet u een woordveld met de aangedra-

gen ideeën. 

Dit schooljaar wordt de inbreng van alle gele-

dingen gebundeld in het Koersplan 2020-

2024. 

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. 

Ahmed Qaini 

Nieuwe neuzen 

Verhalen voor onze website 

Een paar jaar geleden zijn wij begonnen met 

het verzamelen van leuke verhalen over de 

Plattenburg, verteld door ouders en collega’s. 

Deze verhalen hebben wij op onze website 

geplaatst, mooie verhalen zijn er om gedeeld 

te worden. 

Nu willen we dit heel graag een nieuw leven 

inblazen. Heeft u een mooi verhaal voor ons 

dat wij op de website kunnen plaatsen, stuur 

dan een mail naar: 

verhalen@deplattenburg.nl 

Als u er een leuke foto bij heeft, dan mag dat 

natuurlijk ook. We hopen weer mooie, nieuwe 

verhalen te ontvangen. 



Zowel in onze scholen als in Scholengroep IJs-

selgraaf is het belangrijk dat er mensen mee-

denken over het beleid en de keuzes die ge-

maakt worden.  

Dit meedenken kan op de school in de mede-

zeggenschapsraad (mr) en in de scholengroep 

in de gemeenschappelijke medezeggen-

schapsraad (gmr). Net als in de mr zitten in de 

gmr personeelsleden en ouders.  

Zij adviseren de bestuurder over verschillen-

de organisatorische zaken, de verdeling van 

de financiën over de scholen en de stichting, 

de hoeveelheid medewerkers op de scholen, 

het samengaan van scholen, het ontwikkelen 

van de organisatie, kortom over allerlei zaken 

vanuit de scholengroep die een effect heb-

ben op de scholen en daarmee dus op het on-

derwijs. 

In het afgelopen jaar hebben we dit als klein 

team gedaan, bestaande uit twee ouders en 

twee leerkrachten. Om goed invulling te kun-

nen geven aan medezeggenschap zijn we op 

zoek naar betrokken ouders en leerkrachten 

die met elkaar en met de bestuurder een ver-

dere impuls willen geven aan de organisatie.  

Heb je affiniteit met financiën of met kwali-

teitsbeleid of wellicht heb je vooral veel zin in 

ontwikkeling? Dan nodigen we je graag uit 

om je bijdrage te leveren. Ervaring in het on-

derwijs is absoluut geen noodzaak, juist de 

ervaring van buiten maakt dat we met elkaar 

tot nieuwe inzichten kunnen komen. 

Wil je meer informatie over wat het inhoudt? 

Kom gerust een keer een vergadering bij wo-

nen, maar bellen met de voorzitter, Martine 

Klanderman, mag zeker ook (obs Mozaïek 

0314-365052, op ma/di/wo). 

Denk mee in de GMR Ontruimingsoefening 

Vorige week maandag en donderdag hebben 

we een ontruimingsoefening gehouden. Ge-

lukkig was het goed weer en was het ontrui-

men geen straf voor de kinderen. 

Voor het eerst nam hier de baby-dreumes 

groep ook aan deel. De jongste kinderen wer-

den met z’n zessen in een verrijdbaar bed 

naar buiten gereden. 

Beide ontruimingen verliepen vlekkeloos: bin-

nen twee minuten was telkens het gebouw 

ontruimd. 


