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Welkom op ons leerplein!
Nu de eerste drie weken van dit nieuwe schooljaar er op zitten, zijn de meeste bovenbouwleerlingen helemaal gewend aan het nieuwe leerplein. Ze vertellen enthousiast hoe
ze er (samen)werken, hoe ze in kleine groepen instructie krijgen, waar nodig extra hulp
krijgen en hoe gezellig het is.
Ook de leerkrachten zijn enthousiast. Het geven van instructie aan de kleine groepen van
leerlingen met hetzelfde niveau is heel effectief. Het werken als vakspecialist, waarbij je
je als leerkracht volledig op één vak kunt richten versterkt dit eveneens.
Er zijn ook leerlingen die hebben moeten wennen aan het nieuwe systeem; ze waren onder de indruk van de nieuwe groepssamenstelling, de 4 meesters en juffen en de nieuwe
werkwijze met een instructielokaal en een leerplein.
Mooi is dat in de ouder-kindgesprekken is gesproken over al die ervaringen in de afgelopen weken, net als in de individuele portfoliogesprekken. Er zijn aan de hand van de gesprekken wat aanpassingen gedaan, waardoor nu de meeste leerlingen helemaal hun
draai hebben gevonden.
Om ook u als ouder/verzorger bekend te maken met hoe ons nieuwe concept nu werkt,
ontvangt u binnenkort een uitnodiging om te komen kijken op het leerplein. Aangezien
we niet alle ouders/verzorgers in één keer kunnen ontvangen, zullen we werken met een
intekenlijst. Uw eigen kind(eren) kunnen u dan uitleg geven en laten ervaren hoe het er
aan toe gaat. Ook kunt u dan terecht met al uw vragen en ideeën, waarmee we ons concept samen kunnen aanscherpen.
Meester Rob is intussen bezig met het maken van een filmpje over het reilen en zeilen op
het leerplein, waarin door diverse leerlingen
en vooral in beelden duidelijk wordt gemaakt
hoe het allemaal verloopt.
Daarnaast volgt eind september een Ouderinformatiemiddag, waarvoor u komende week de
uitnodiging ontvangt. Deze Ouderinformatiemiddag zal voor alle groepen zijn. U kunt die
middag in alle groepen terecht voor informatie
over dit schooljaar en ook zal er de mogelijkheid zijn om kennis te maken met onder meer
de Ouderraad en Medezeggenschapsraad.

Agenda:
Dinsdag 12 september:
Vrijdag 22 september:
Maandag 25 september, 8.30 uur:

Studiedag! Alle leerlingen zijn deze dag vrij.
De volgende nieuwsbrief staat online.
Officiële opening schoolplein.

Verlof Rogier
De komende drie maanden heeft meester Rogier verlof op dinsdagmiddag. Hij wordt gedurende die periode het laatste uur van 14:00 uur tot 15:00 uur vervangen door juf Tamara Bakkernes, die ook alle ochtenden werkzaam is in groep 3 en 4.

Toestemming beeldmateriaal
U ontvangt vandaag per gezin een brief met betrekking
tot het wel / niet geven van toestemming voor het gebruiken van beeldmateriaal. Wilt u de antwoordstrook
ingevuld en ondertekend komende week inleveren bij de
leerkrachten?

Allergieën
Gezien het grote aantal uren dat uw kind(eren) op Plantijn verblijft, is het van belang
goed op de hoogte zijn van eventuele allergieën, speciale eetgewoontes / diëten en medische behoeftes (zoals bijv. een inhalator bij een luchtwegaandoening). Bij het inschrijven van uw kind(eren) heeft u dit al aangegeven, maar mochten er tussentijds veranderingen zijn, dan horen we dit graag van u.

Herinnering Ouderbijdrage
Bijna alle ouders/verzorgers hebben het formulier van de Ouderraad over de betaling van de ouderbijdrage en schoolreis/
kamp al weer ingeleverd. Van een aantal gezinnen ontbreekt
het ingevulde formulier nog. Graag ontvangen we het formulier aankomende week. Allemaal hartelijk bedankt voor uw
(bereidheid tot) betaling en soms zelfs extra bijdragen aan alle
activiteiten, die het op Plantijn nog gezelliger maken! Mocht u
het formulier kwijt zijn, laat het gerust weten, dan krijgt u
een nieuwe.

Wachten buiten de hekken
U heeft het vast al gemerkt: het is druk op het plein als de school (bijna) uit is. Ouders
van alle drie de scholen wachten op hun kinderen, waardoor het vaak onoverzichtelijk is
voor de leerkrachten die nog met de kinderen buiten aan het spelen zijn.
Daarom is er afgesproken dat ouders buiten de hekken wachten op hun kinderen. Ouders
van de kleuters mogen wachten in de hal.
Wilt u hier a.u.b. rekening mee houden? We danken u voor uw medewerking!

Studiedag
Komende dinsdag, 12 september, hebben de meesters en juffen van Plantijn een studiedag. Dat betekent dat alle leerlingen deze dag vrij zijn!

Textielinzameling voor Plantijn
Deze week is er op ons schoolplein een textielcontainer neergezet. De opbrengst van de
textielinzameling gaat volledig naar de Ouderraad van Plantijn. Daardoor kunnen we dit
jaar onze activiteiten zoals het Sinterklaasfeest of het Suikerfeest extra gezellig maken!
Helpt u mee?
Wat mag er in de container?
Kleding, kousen, onderkleding, petten/hoeden, zwemkleding, schoenen (per paar samengebonden), bollen wol, beddengoed, handdoeken, theedoeken, washandjes, tassen, riemen, knuffels, speelgoed, kussens. Graag alles in gesloten zakken!
Wat mag er niet in de container?
Nat textiel, met olie of verf vervuild textiel, bankstelkussens, matrassen, matten, tapijt,
vloerbedekking, vulmateriaal, knipselresten, lappen kleiner dan 25x35 cm, afval.

Grijp deze gelegenheid aan en ruim uw kasten eens lekker op!

Het communicatiesysteem
Het gebeurt regelmatig dat berichten niet lijken aan te komen bij verschillende ouders.
Helaas is het zo dat sommige mailboxen de berichten uit het communicatiesysteem direct
onder ‘spam’ of ‘ongewenste mail’ zetten. Kijk daar dus regelmatig, om te voorkomen
dat u geen berichten mist! U kunt de berichten van het communicatiesysteem ook direct
aanmerken als ‘geen spam’ of ‘niet ongewenst’, dan komen ze de volgende keer gewoon
in uw ‘postvak in’ aan.
Wist u dat het ook mogelijk is om de agenda in het communicatiesysteem te bekijken?
Deze agenda wordt regelmatig bijgewerkt, zodat u altijd op de hoogte bent van de activiteiten op school.
Wilt u meer informatie over, of heeft u een probleem met het communicatiesysteem?
Kom dan gerust langs op school!

