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Schoolkalender 
 

19-12: 

Kerstviering 

 

20-12: 

Alle leerlingen om 12:00 uur vrij. Start 
van de kerstvakantie. 

 

23-12 t/m 5-01: 

Kerstvakantie 

 

6-01: 

Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 

10-01: 

Nieuwsbrief 9 

Dat mogen we de maanden november en december 

wel noemen. Kinderen, ouders en leerkrachten ver-

keren dan in een feeststemming. De school wordt 

gezellig ingericht en naast het lesprogramma is er 

tijd voor leuke activiteiten. 

Het eerste hoogtepunt is de ontvangst van Sinter-

klaas op 5 december. Vervolgens richt iedereen zijn 

vizier op Kerstmis. 

In rap tempo worden de Sinterklaasversieringen 

vervangen door die voor de Kerst. Ouderraad, kin-

deren en leerkrachten hebben hier gezamenlijk aan 

gewerkt. Het resultaat is weer prachtig. 

Op 19 december is er in elk lokaal weer een heerlijk 

kerstbuffet ingericht. Iedereen kijkt er naar uit om 

samen hiervan te genieten. Voor velen is dit het 

hoogtepunt van het jaar. In  elk geval is het een fij-

ne traditie om een kalenderjaar mee af te sluiten. 

We wensen iedereen een fijne Kerst, een fijne va-

kantie en een voorspoedig 2020. 

Een gezellige tijd 
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Parro 

In de bijlage bij deze Nieuwsbrief treft u een brief 

aan over de Parro-app. Deze app willen we gaan 

gebruiken om de communicatie tussen school en 

ouders te stroomlijnen. Veel scholen maken al 

gebruik van deze app.  

We verwachten dat zowel, ouders als leerkrach-

ten veel profijt van Parro zullen ondervinden. 

Waar zouden we zijn... 

...Zonder uw hulp?  De schooldagen zouden voor 

de kinderen veel minder gevarieerd zijn! Dit jaar 

kunnen we wederom terug kijken op veel leuke 

activiteiten die we zonder uw hulp niet hadden 

kunnen organiseren. 

Veel kinderen zullen dit, heel begrijpelijk, als 

doodnormaal ervaren. Wij weten wel beter! Wij 

vinden het telkens weer heel bijzonder dat wij zo 

vaak een beroep op uw hulp kunnen doen. Leuk 

voor de kinderen en hartverwarmend voor ons. 

Hartelijk dank voor alle hulp die u ons in 2019 

heeft geboden. 

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. 

Jayden Van Moerkerk, James van Uum en Neman-

ja Stevanović. 

 

 

Nieuwe neuzen 

Schaatspret 

Deze week mochten de kinderen van groep 3 en 4 

een schaatsclinic  volgen op de schaatsbaan op 

het Simonsplein. Met vallen en opstaan, maar 

daardoor niet met minder plezier hebben zij hier-

aan deelgenomen. 

Volgende week dinsdag 17 december gaan de 

groepen van de bovenbouw schaatsen. Veel Doe-

tinchemse scholen hebben zich hiervoor aange-

meld. Gelukkig waren er nog drie plekken vrij in 

het programma. We wensen alle kinderen veel 

plezier. 

Vandalisme 

De laatste tijd is er meer sprake van vandalisme 

rond ons schoolgebouw. Helaas blijft dit niet be-

perkt tot vernielingen aan het gebouw of het 

spuiten van graffiti.  

De laatste weken zijn er twee kleuterfietsjes ver-

nield en is er ook één gestolen. Deze fietsen wa-

ren na schooltijd blijven staan.  Zij vormen een 

makkelijk doelwit voor de jeugd die ‘s avonds op 

ons schoolplein rondhangt. 

We denken dat u er verstandig aan doet om ‘s 

avonds te controleren of de fiets van uw kind 

mee naar huis genomen is. 

Studiedag 

Op 6 januari 2020 is er voor het team van de Plat-

tenburg een studiedag ingeroosterd. Die dag 

rondt het team de scholing Thinking for Learning 

af. Die dag hebben alle kinderen vrij.  

Mogen zij nog even fijn genieten van een extra 

vrije dag. 


