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Schoolkalender 
 

 

 

05-12: 
Sinterklaasviering (groep 1 t/m 4 
om 12:00 uur vrij) 
 
06-12: 
Studiedag (alle leerlingen vrij) 
 
13-12: 
Nieuwsbrief 8 

Vrijdag 6 december aanstaande volgt het team 

van de Plattenburg een nascholing met als the-

ma begrijpend lezen. Deze dag wordt geleid 

door Terry van Beek. Zij is specialist op het ge-

bied van het leesonderwijs. 

Lezen is natuurlijk het belangrijkste vak op de 

basisschool. Hierdoor krijg je toegang tot alle 

andere vakgebieden op school en tot de gelet-

terde wereld om je heen. 

Terry zal ons op de hoogte brengen van de laat-

ste didactische ontwikkelingen op dit vakge-

bied.  

Hopelijk kunnen wij na deze dag alle kinderen 

meer plezier aan het begrijpend lezen laten be-

leven en alle kinderen naar een hoger leesni-

veau tillen. 

Studiedag 6 december 
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Vervanging bij ziekte  

Deze week ontvingen alle directeuren van 

Stichting IJsselgraaf een mail van IJsselpool. 

Zij verzorgen de vervanging voor leerkrach-

ten die afwezig zijn. 

IJsselpool kampt nu al met een tekort aan 

vervangers, terwijl er nog geen sprake is van 

een griepgolf. 

Afgelopen donderdag was er voor  de zieke 

juf Geke geen vervanging beschikbaar. Geluk-

kig hebben we het deze keer intern op kun-

nen lossen. Hopelijk lukt dat een volgende 

keer ook. 

Sinterklaas 

De stemming zit er al goed in bij de kinderen. 

Dankzij de Sintcommissie ziet de school er 

gezellig uit en de kinderen hebben daar in-

middels veel Sint- en Piettekeningen aan toe-

gevoegd. 

In de hal van de school staat de stal voor 

Ozosnel. We hebben hem nog niet gezien, 

maar het paard van Sinterklaas heeft wel een 

grote boodschap achter gelaten!! 

Deze week zijn er mysterieuze handafdruk-

ken op verschillende plekken in de school 

aangetroffen. Zou dit het werk van  Pietje 

Smeerpoets zijn? 

Hopelijk wordt dit raadsel snel opgelost. We 

zijn benieuwd wat er de komende week ons 

nog meer te wachten staat als opmaat naar  5 

december. 

Zeker is dat  het op 5 december weer ouder-

wets gezellig wordt in de hal van onze school. 

We zullen Sint en Piet weer met open armen 

en met veel leuke liedjes ontvangen. 

Op 5 december hebben de kinderen van 

groep 1 tot en met 4 om 12.00 uur vrij.  

Vrijdag 6 december hebben alle kinderen 

vrij. Die dag is er voor het team een studie-

dag. 

We wensen iedereen een fijn Sinterklaas-

feest. 

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. 

Nyka Hermsen  

Nieuwe neuzen 

Open dagen 

Deze week hebben we opnieuw een ontrui-

mingsoefening gehouden. Deze keer was de 

ontruiming niet van tevoren aangekondigd. 

Kinderen en leerkrachten werden door het 

brandalarm overvallen. 

Ondanks deze overvalstrategie verliep de 

ontruiming vlot en vlekkeloos. Kennelijk heb-

ben de kinderen door de voorgaande ontrui-

mingen de procedure zo goed getraind, dat 

de ontruiming nu zelfs minder tijd in beslag 

nam dan de bij de laatste keer. Binnen 1 mi-

nuut en 35 seconden was de school ontruimd. 

Voor ons een hele geruststelling dat kinderen 

niet in paniek raakten en zich prima aan de 

gemaakte afspraken hebben gehouden. De 

leerkrachten hebben de kinderen hier blijk-

baar goed in getraind en begeleid. 

Zoals u wellicht al heeft vernomen worden 

vanaf het komend schooljaar het Rietveld Ly-

ceum, het Ulenhof College  en het Ludger col-

lege samen gevoegd tot twee scholen voor 

Voortgezet Onderwijs. 

Bij de start van het schooljaar 2020/2021 kun-

nen brugklasserleerlingen op het Panora of 

de Houtkamp  de lessen  gaan volgen.  

Kinderen van groep 8 zullen straks de Open 

Dagen gaan bezoeken, maar ook voor ouders 

en leerlingen van groep7 zijn deze dagen ze-

ker de moeite waard. 

Deze dagen zijn gepland aan het begin van 

2020. 

Ontruiming 


