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schooljaar 2017-2018 vrijdag 19 januari

Al het goede toegewenst voor 2018 namens het team van Plantijn!
Verder in deze nieuwsbrief:
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We zijn blij te kunnen melden dat juf Desirée en meester Rolf weer gestart zijn in het nieuwe jaar.
Juf Desirée gaat beginnen met een aantal ochtenden op haar vertrouwde plekje op het leerplein.
Meester Rolf begint voorlopig met vier ochtenden op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag.

Met meester Dennis hebben we weer een oude bekende kunnen verwelkomen in ons
team. Hij verving juf Anneke afgelopen twee weken en zal tot aan de zomervakantie blijven.

Misschien was het u al opgevallen maar we hebben nog een meester toegevoegd aan team
Plantijn, t.w. meester Ben Middelaar. Hij zal in ieder geval tot de voorjaarsvakantie op
het leerplein ondersteunen op de donderdag en vrijdag. In de volgende nieuwsbrief zal
meester Ben zich voorstellen!

Juf Karin zal op dinsdag en woensdag boven op het leerplein lesgeven en op donderdag en
vrijdag weer in groep 3/4

De volgende nieuwe leerlingen heten wij





van harte welkom op Plantijn!

Jack Leeftink
Owen Leeftink
Barbara Wojtiuk
Zilan Öz

Allen starten in groep 1

Hoofdluis..
Er is hoofdluis geconstateerd. Onze vaste luizenouders hebben alle leerlingen gecontroleerd. We zijn op zoek naar nieuwe luizenouders, die ons na elke vakantie helpen met het
controleren van alle leerlingen. Het is niet heel veel werk maar wel belangrijk dat dit na
iedere vakantie gedaan wordt! Als u ons hiermee kan helpen geef u dan op bij de leerkracht van uw kind of bij juf Nathalie.
Het is aan ouders thuis om de luizen en neten weg te
kammen. Advies van de GGD hierin is kammen, kammen en nog eens kammen.
Enkele punten van de website http://landelijksteunpunthoofdluis.nl

Schoolfruit..
Op dinsdag, woensdag en donderdag is er voor de tien uur pauze schoolfruit. Denkt u eraan uw kind(eren) wel wat te drinken mee te geven?

Kom op tijd!
Het komt regelmatig voor dat kinderen te laat op school komen. Vijf voor half 9 gaan de
deuren open en kunnen ze naar binnen. Wilt u er aan meewerken dat we om half 9 kunnen beginnen met de les zonder daarna gestoord te worden door laatkomers? Ook voor
het ophalen geldt: kom op tijd!

Voorleesouders/ familieleden gezocht voor het voorleesontbijt!
Woensdag 24 januari a.s. vindt het
Nationale Voorleesontbijt weer plaats!
Wij zoeken ouders, grootouders,
ooms, tantes of andere betrokkenen
die het leuk vinden om tijdens het
voorleesontbijt voor te lezen.
U kunt zich aanmelden door te antwoorden op deze email of door uzelf
toe te voegen aan de Whatsapp-groep
voor het voorleesontbijt. Dat laatste
kunt u doen door met uw smartphone
op deze link te klikken:
https://chat.whatsapp.com/H7nzqcKSuNJFvTdeBTnLe5

Schaaktoernooi..
Op woensdagmiddag 21 februari is er voor de liefhebbers een schaaktoernooi.
Dit toernooi wordt gehouden in het clubgebouw van de Barneveldse Dam– en
Schaakvereniging aan Churchillstraat 68 in Barneveld. Voor meer info kunt u
terecht bij de eigen leerkracht of meester Kees.

Kleding voor het goede doel..
De kledingcontainer staat weer op het schoolplein. Als u kleding over
hebt kunt u het hierin doen en steunt u Plantijn!

Gevonden voorwerpen en borden en schalen..
In de groene kliko liggen allerlei soorten kledingstukken die zijn blijven liggen op school.
Ook staat er een krat met borden en schalen die nog niet opgehaald zijn na het Kerstdiner. Komt u even kijken of er nog iets van ú bij ligt?

Flessenactie
Op Plantijn starten we deze week met een flessenactie voor de OR. We hopen dat de
leerlingen zoveel mogelijk plastic (!) flessen inzamelen. Het statiegeld van de flessen komt ten goede van de OR, zo kunnen we
het ook dit jaar weer leuk maken voor alle kinderen met extra
activiteiten! Per groep (groep 1/2, 3/4, 5/6/7/8) wordt er bijgehouden hoeveel flessen er per leerling ingezameld worden. De
actie loopt tot de voorjaarsvakantie. Na de voorjaarsvakantie
wordt bekend gemaakt welke leerlingen er per groep de meeste
flessen hebben ingezameld. In elke groep krijgt de leerling die
het meeste flessen heeft ingezameld een presentje!

Citotoetsen
Goed uitgerust presteer je beter! Van 15 januari t/m 9 februari zullen de citotoetsen afgenomen
worden. Uitgerust en met een stevig ontbijt in je maag presteer je beter.
U kunt als ouder uw kind hierin ondersteunen, door ervoor te zorgen dat uw kind voldoende slaap
krijgt en ‘s ochtends een gezond ontbijt.

Agenda
Vrijdag
Woensdag
Dinsdag
Maandag
Woensdag
Vrijdag

19 januari
24 januari
30 januari
5 februari
21 februari
23 februari

Kunstroute door het centrum (bovenbouw)
Voorleesontbijt
Groep 8 naar de Meerwaarde
Studiedag (alle leerlingen vrij)
Schaaktoernooi
Meesters– en juffendag

