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Kennismakingsgesprekken
U hebt gisteren via de mail een uitnodiging ontvangen voor een kennismakingsgesprek samen met uw
kind(eren) in de komende weken.
Vandaag ontvang u het bijbehorende ‘Dit ben ikformulier’. In het mapje zit ook een controlestrookje per gezin. Wilt u op het strookje het adres
en telefoonnummer controleren en waar nodig aanpassen of aanvullen? Wilt u er ook (ter controle)
het noodnummer bij schrijven? En kunt u het
strookje samen met het ingevulde Dit ben ikformulier mee nemen tijdens de gesprekken?
Bedankt voor uw hulp!
Vandaag ontvangt u van de Ouderraad ook de factuur voor de ouderbijdrage en voor de
groepen 7 en 8 de kampbijdrage voor dit schooljaar. Graag zien we de ingevulde brieven
op korte termijn retour. Mocht u niet in de mogelijkheid zijn om te betalen, dan kunt u
terecht bij de Gemeente. Zie hiervoor de laatste bladzijde van deze nieuwsbrief. U kunt
ook altijd bij ons terecht.

Levensbeschouwelijke vorming
Komende dinsdagmiddag starten de levensbeschouwelijke vormingslessen voor groep 3
t/m 8. De juffen Idelette van der Linden (Protestants-christelijk vormingsonderwijs) en
Arzu Alan (Islamitisch vormingsonderwijs) kent u wellicht nog van afgelopen jaar. Juf Karin Uyland is onze nieuwe juf voor Humanistisch vormingsonderwijs. In de Nieuwsbrief
volgt regelmatig een verslag van alle lessen.

Agenda:
Maandag 28 augustus t/m
vrijdag 8 september:
Vrijdag 8 september:
Dinsdag 12 september:

Kennismakingsgesprekken.
De volgende nieuwsbrief komt mee.
Studiedag. De leerlingen zijn deze dag vrij.

In dit communicatiesysteem ontvangt u altijd alle Nieuwsbrieven en mails van de leerkrachten. Vanaf dit jaar is ook de agenda in gebruik. Deze digitale agenda wordt steeds
bijgewerkt, zodat u altijd beschikt over de actuele planning.

Overblijfprotocol
Er zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd in het protocol van de overblijf. U vindt het
nieuwe protocol op onze website: http://plantijn.org/files/2011/04/Protocol-Overblijven
-8-2017.pdf

Talenttijd
Elke woensdag staat er van 11:45 - 12:30 uur Talenttijd op het programma van groep 5
t/m 8. Afgelopen jaar hebben veel ouders aangegeven graag een bijdrage te leveren.
Kunt u op woensdag van 11:45 - 12:30 uur? Wilt u dat dan doorgeven aan juf Nathalie?

Creatieve techniekmiddag
Elke vrijdagmiddag staan de creatieve vakken en techniek op het programma van groep 5
t/m 8. We zoeken ouders die het gezellig vinden om op vrijdagmiddag mee te helpen met
bijvoorbeeld schilderen, boetseren, technieklessen e.d.
Kunt u op vrijdagmiddag van 13:00 uur tot 15:00? Wilt u dat dan laten weten aan meester
Rogier of meester Rolf?

Graag wil ik me even voorstellen.
Ik ben juf Anneke en ben deze week gestart in de kleutergroep van Plantijn. Wat een heerlijke groep! Naast dat ik met
heel veel plezier naar mijn werk ga, maak ik ook graag muziek (cello en klarinet). Ik woon in Soest, ben getrouwd en
heb drie (puber) zonen. In mijn vrije tijd wandel ik graag met
de hond, hou ik van zeilen en van handwerken. Daarom zitten
er vaak te weinig uren in een dag.
Samen met Marielle en de kinderen hoop ik er komend schooljaar een gezellig en leerzaam schooljaar van te maken.

Even voorstellen…
De eerste week zit er alweer op en daarom wil ik mij
graag even aan jullie voorstellen.
Mijn naam is Tamara Bakkernes en ik ben 20 jaar. Ik
woon in Woudenberg. Elke ochtend zal ik in groep 3-4
aanwezig zijn bij juf Mariska en juf Karin. Ik heb de
opleiding Onderwijsassistent gedaan. Het werken met
kinderen en het begeleiden ervan vind ik erg leuk.
Verder vind ik het leuk om te sporten. Op zaterdag
werk ik bij de Jumbo en ik vind het ook leuk om een
dagje weg te gaan met de trein en daar te gaan winkelen en de stad verkennen. Koken vind ik ook erg
leuk.

Hoi allemaal,
Ik ben Evie Ploeg, ik ben 17 jaar en volg momenteel
de opleiding onderwijsassistent niveau 4 op het MBO
Amersfoort, dit is een 3 jarige opleiding en ik zit nu in
mijn 2e leerjaar. Vorig jaar liep ik ook stage op basisschool Plantijn, ik had het hier zo naar mijn zin dat ik
heel graag terug wou komen en gelukkig mocht dat!
Vorig jaar heb ik twee dagen in de week stage gelopen in groep 1/2. Dit jaar zal ik een halfjaar lang, 4
dagen in de week te vinden zijn op school. Ik ga dit
jaar stage lopen in groep 1/2 maar ook in groep 3/4.
Ik help de leerkracht met het klaarzetten van materialen, het begeleiden bij het buitenspelen maar ook
help ik bij de gym of help ik bij het stempels zetten in
de portfolio-mappen. Ik heb weer heel erg veel zin in
dit jaar!

Website en facebook
Ook dit jaar zijn we weer actief op onze website én op Facebook. Al het nieuws, foto’s
en meer kunt u hier vinden. Heeft u nog ideeën of suggesties voor de website of Facebook, kom dan eens langs bij meester Rob op school!
Onze website is te vinden op www.plantijn.org.
We zijn op Facebook te vinden op www.facebook.com/plantijnbarneveld.

