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vrijdag 31 augustus

Hierbij de eerste Nieuwsbrief van 2018-2019. De eerste week van het schooljaar zit er alweer op.
Een week die in het teken stond van kennismaken en bijpraten, en die helaas in de groepen
4 t/m 8 werd overschaduwd door een storing bij Snappet. Daardoor konden de leerlingen weinig
of zelfs niet werken op hun tablet. Het team is druk in de weer geweest met het bedenken van
alternatieven om toch de doelen voor deze week te behalen. Gisteren bleek alles weer te werken
en we hopen de rest van het schooljaar ook volop gebruik te kunnen maken van Snappet!
Ook zijn we in deze eerste week al bezig geweest met het naderende afscheid van onze collega
Desirée. Zij is alweer heel wat jaren op Plantijn aan het werk en is afgelopen jaar afgestudeerd
als pedagoog. Ze wil graag als pedagoog aan het werk en heeft een nieuwe baan gevonden, waar
ze op 1 oktober zal gaan starten. We gaan Desirée enorm missen, maar wensen haar uiteraard alle
geluk in haar nieuwe baan! We hebben een nieuwe collega gevonden, die haar werk zal gaan overnemen: meester Jari. Over zijn invulling en over het afscheid van Desirée volgt binnenkort meer
informatie.
We wensen iedereen een mooi, inspirerend, leerzaam en gezellig schooljaar toe!
Team Plantijn
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Schoolregels
Wellicht heeft u de oranje A4tjes zien hangen in de school met daarop: ‘Ik zorg goed voor mijn
spullen’. Het is de eerste schoolregel, die we schoolbreed hebben aangeboden. De komende weken volgt er elke week een nieuwe regel, waar we dan gezamenlijk aandacht aan besteden. We
leggen daarmee opnieuw een basis voor een veilig schoolklimaat, waarin we met z’n allen dezelf-

Gymrooster groep 3 t/m 8
De gymlessen zijn net als afgelopen schooljaar op maandag en donderdagmiddag. Groep 3/4 start
gelijk om 13:00 uur, daarna volgt groep 5/6 en tot slot gymt groep 7/8, die daardoor iets na 15:00
uur terug op school is. Op maandag geven de eigen leerkrachten de lessen en op de donderdag
geeft meester Dennis alle gymlessen. Hij volgt de ‘gymopleiding’ en moet zijn theorie direct uitvoeren in de praktijk.
Wilt u op die dagen zorgen voor gymkleding en schoenen? Let op: de leerlingen mogen geen sieraden/ horloges om en lange haren graag in een staart!

Gruitdagen
De afgelopen jaren hebben we als school meegedaan aan het Schoolfruitprogramma. Ook dit
schooljaar hopen we weer te worden ingeloot. Zodra hier meer over bekend is, hoort u het via de
Nieuwsbrief. Om gezonde voeding te promoten, hebben we drie gruitdagen: dinsdag, woensdag
en donderdag. Wilt u op die dagen een stuk groente en/ of fruit meegeven als tussendoortje? Koeken worden op die dagen mee terug naar huis gegeven.

Oproep materialen
Voor onze lessen handvaardigheid en techniek zijn we op zoek naar boterbakjes, liefst leeg en
schoon om daarin o.a. schroeven op te ruimen.
En we zoeken oude kleine elektrische apparaten, die we uit elkaar mogen halen. We denken aan
oude föhns, broodroosters, stofzuigers e.d.
U kunt de materialen inleveren op het Leerplein boven.
Alvast bedankt!

Plantijnfeest
Op vrijdag 21 september is het grote Plantijnfeest!
Een feest, waarin u informatie krijgt, gezellig kunt bijpraten en waar u
tegen een kleine vergoeding (begin vast met het sparen van kleingeld!)
wat lekkers en wat moois kunt halen. De opbrengsten van het feest komen ten goede aan de Ouderraad.
Vanaf 11:00 uur tot 14:00 uur bent u welkom voor:
- kennismaken met alle andere leerlingen, ouders en verzorgers
- een rondleiding door en informatie uit alle groepen
- voor een hapje en een drankje (tegen de kleine vergoeding van 50
cent)
- gezellige spelactiviteiten (o.a. een springkussen)
- een kunstmarkt (waar u de kunstwerkjes van uw kind(eren) kunt kopen!
We zoeken ouders/verzorgers en andere belangstellenden, die ons zouden willen helpen die dag.
Er volgt nog een oproep voor het verzorgen van de hapjes/ drankjes. Mocht u kunnen en willen
helpen, dan horen we het graag!

Ouderraad Plantijn
Maandag ontvangt u (zowel op papier als via de mail) een brief van de
ouderraad over de ouderbijdrage voor dit schooljaar. Daarin vindt u de
informatie over de activiteiten van de Ouderraad en de wijze waarop u kunt
betalen. Mocht u gebruik willen maken van de machtiging, dan kunt u het
formulier in de Ouderraadbrievenbus doen, die hangt bij de ‘kleuteringang’.
(gelijk door de klapdeur rechts om de hoek) In deze brievenbus kunt u ook
vragen en/of opmerkingen voor de Ouderraad kwijt.
Gezocht: Leden Ouderraad!
Zo aan het begin van het nieuwe schooljaar is de Ouderraad weer op zoek
naar nieuwe leden! Bent u of kent u iemand die het leuk vind om feestjes te
organiseren, dan horen wij dat graag!
De Ouderraad komt regelmatig bij elkaar, ongeveer 4 à 5 keer per jaar.
Naast het organiseren van feestjes en het brainstormen om op originele ideeën te komen om de
kinderen een leuke tijd te laten beleven kunnen wij uw hulp bij de uitvoering van diverse activiteiten (Kerst/Sinterklaas/Pasen etc.) goed gebruiken.
Geef je snel op via or@plantijn.org.

Oproep luizenouders
Elk schooljaar controleren we alle leerlingen na elke vakantie op hoofdluizen en neten. We doen
dit om eventuele hoofdluis op school zoveel mogelijk in te perken en in voorkomend geval te voorkomen dat ze zich op school verspreiden.
Ook dit schooljaar zijn wij op zoek naar ouders/verzorgers die ons kunnen helpen om na iedere
vakantie de kinderen in alle klassen te controleren op hoofdluis.

Juf Tamara
Even voorstellen:
Mijn naam is Tamara Bakkernes, 21 jaar en kom uit Woudenberg. Voor
sommigen een bekend gezicht.
Vorig schooljaar heb ik in groep 3-4 gewerkt.
Dit schooljaar werk ik op maandag, dinsdag en woensdag. Ik zal zowel in
groep 1-2 als in groep 3-4 ondersteunen.

Agenda






Dinsdag 4 september Start levensbeschouwelijke lessen
Woensdag 5 september Start Engelse lessen met juf Julia
Week 37 / 38 kennismakingsgesprekken met het ‘dit ben ik blad’:
Vrijdag
21 juni
Plantijnfeest!
Maandag 1 oktober Studiedag (alle leerlingen zijn vrij!)

(Voor alle vakanties en studiedagen kunt op de website terecht.)

Schoolreisje groep 1 t/m 6

Nieuwe leden gezocht MR-GMR

