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Polluxstraat 12, 3195 RH Pernis. 

Postbus 692, Pernis. 

Telefoon:  010-4161923 

E-mail: directie@plataan-pernis.nl 

Website: obsdeplataan.com 

Welkom 

We heten Kalani Leonora en Arsen Cravciuc welkom bij ons op school. We hopen 
dat jullie een fijne tijd hebben. 

Oudergesprekken 
Vanaf 12 April houden wij oudergesprekken over de voortgang van uw kind. Deze 
zullen via TEAMS gaan. Inmiddels zijn de inschrijvingen voor de gesprekken ge 
start en binnenkort zult u een uitnodiging in TEAMS ontvangen. Uw kind krijgt 
dit keer geen rapport mee. 

Nieuwe ouderfunctionaris 
De ouderfunctionaris kent de wijk waarin hij of zij werkt goed en weet welke 
mogelijkheden er bij PPO Rotterdam zijn om kinderen met specifieke onder-
wijsbehoeften te ondersteunen. De ouderfunctionaris helpt ook graag bij het 
kiezen van een passende basisschool of biedt ondersteuning bij bijvoorbeeld 
een lastig gesprek op school. Daarnaast legt hij of zij contact met partneror-
ganisaties zoals het wijkteam of Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) wanneer 
dat nodig is. De ouderfunctionarissen zijn ook altijd bij thuiszitters betrokken.  

Jeanette Roest, onze ouderfunctionaris, heeft m.i.v. 1 maart een nieuwe 
baan. Sigourney Scorea zal haar taken als ouderfunctionaris 
bij PPO over gaan nemen. Mocht u contact met haar op wil-
len nemen, haar contactgegevens zijn: 

Telefoonnummer: 06 41178024  

E-mailadres: s.scorea@pporotterdam.nl. 

Paasviering 
Helaas kan de paasviering, zoals wij dit altijd gewend zijn met een paasontbijt, dit 
jaar niet doorgaan. Wij willen er wel een gezellige dag van maken ! 
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De schoolschrijver 
Beste ouders,  

Mijn naam is Marlies Slegers en ik mag de komende Schoolschrijver zijn op de school van uw kind(eren). Ik 
leg in deze nieuwsbrief graag uit wat een Schoolschrijver precies doet.  

Een Schoolschrijver is gedurende een aantal maanden betrokken bij het lees- en creatief schrijfonderwijs op 
een school. Dat traject doe ik in drie groepen - de groepen 4-5-6 in dit geval. 

De Schoolschrijver biedt programma’s rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen wil-
len helpen betere lezers en sterkere schrijvers te worden. In alle programma’s dragen kinderboekenschrij-
vers hun liefde voor taal en hun beste tips over op leerlingen. Dat doen we door het hele land, met zo’n vijf-
tig bekende kinderboekenschrijvers. En ik mag dit jaar de Schoolschrijver zijn op De Plataan.  

Dit jaar is alles anders door corona. Een groot aantal Schoolschrijvers geeft de lessen nu via het digibord, 
met lesbrieven, filmpjes of een teams-vergadering. Sommigen komen ook nog - deels - op scholen. Dat is per 
school en per Schoolschrijver verschillend. De afgelopen vier lessen heb ik online gegeven in de klassen, 
door middel van lesbrieven en filmpjes.  

Leesplezier 

Lezen is ontzettend belangrijk voor kinderen. We zien in Nederland echter dat er steeds meer kinderen laag-
geletterd zijn. Het aantal basisschoolleerlingen dat in Nederland laag scoort op taalvaardigheid neemt toe. 
Bijna één op de vijf jongeren dreigt laaggeletterd te worden. Eén derde van de kinderen op de basisschool 
vindt lezen niet leuk en slechts een kwart beleeft er plezier aan. En ongeveer de helft van alle vo-leerlingen 
in Nederland vindt lezen (helemaal) niet leuk.  

Dat proberen we te veranderen. We willen kinderen graag laten ervaren hoe leuk lezen kan zijn. In dat pro-
ces spelen de leerkrachten, leesconsulenten, ouders en de Schoolschrijver een belangrijke rol. 

In de groepen waar ik kom, staat een kist met 25 boeken, die door de bibliotheek geleverd zijn. Het zijn titels 
waarvan ik verwacht en hoop dat de kinderen die met plezier zullen gaan lezen, zodat ze kunnen ervaren 
hoe fijn het is om je eens te verliezen in een goed verhaal, waarmee ze onbewust ook aan hun taalvaardig-
heid en woordenschat werken. Baukje van der Meulen, van de bibliotheek Rotterdam, is mijn coördinator 
daarin. Met haar kennis van boeken en het prachtige aanbod van de bibliotheek, hebben we samen de titels 
gekozen.  

Feitje: Een kind dat iedere dag een kwartier leest of voorgelezen wordt (door ouders en/of leerkrachten), 
leert per jaar 1.000 nieuwe woorden meer dan een kind dat niet leest/voorgelezen wordt. Dat zijn op 8 jaar 
(de basisschool) tijd, ruim 8.000 woorden.  

Creatief schrijven  

Ik werk met de kinderen ook aan creatieve schrijfopdrachten. Zo maakten de kinderen al een gedicht van de 
letters van hun naam en gaan ze aan de slag met korte verhalen schrij-
ven. We gaan bijvoorbeeld een verhaal schrijven over tijdreizen, en een 
verhaal over ‘mijn leven in 2041’.  

Ik hoop jullie zo wat meer geïnformeerd te hebben over wat ik als 
Schoolschrijver op De Plataan doe.  

 

Vriendelijke groet,  

Marlies Slegers  
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De schoolschrijver in de klas 
Over de haai 
Ik heb een schoolschrijver in de klas en zij heet Marlies Slegers. Van haar mochten we verhalen schrijven en 
dat leren we om te maken. Ik had een grappig verhaal geschreven over de haai en ik vond dat echt leuk om 
te doen!  

Groetjes, Toygar. 

 

Ik vind de schoolschrijver echt heel leuk! Want je mag je eigen verhaal verzinnen. Dat leren we bij de 
schoolschrijver. Ik vond het leukste dat we een verhaal schreven over een haai dat in een metro zat. De juf is 
Marlies Slegers.  

Groetjes dani. 

 

In de groepen 

Koningsspelen 
Vrijdag 23 april zullen de Koningsspelen weer plaatsvinden. In verband met de maatregelen zal er een 
aangepast programma komen.  Voor nu gaan we uit van een programma met verschillende activiteiten op 
het schoolplein.   

Wij willen er met de kinderen natuurlijk wel een topdag van maken! Daarom zouden wij het erg leuk vinden 
als iedereen met oranje kledingstukken naar school komt.      

Als er meer bekend is over het programma, dan zullen wij dit naar u communiceren.  

Wij hebben er nu al zin in!   

Het groene plein 
Vorige week zijn we gestart met wat toevoegingen op ons plein. Van wilgentakken is er op het grote plein, 
samen met kinderen van groep 8, een tunnel gebouwd en zijn er wat afbakeningen gemaakt. Op het kleine 
plein is er een tunnel en een tipi gebouwd.  

Het leuke van de wilgentenen is dat de tenen die in de grond staan mettertijd gaan wortelen en uitschieten. 
De tunnels en tipi zullen groen worden. Ook de hut zal in de loop van de tijd verscholen gaan onder het 
groen. Een echte boomhut dus! 

Ook zijn er rozen aangeplant en is het gehakselde hout weer aangevuld. Hierbij hebben de kleuters weer flink 
geholpen. De appelbomen bij de kleuters zijn getopt en moeten plukbomen worden. 

Heeft u nog grote struiken in de tuin waar u vanaf wilt, dan houden wij ons zeker aanbevolen! Nog wat meer 
planten zou zeker niet misstaan. 
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Verkeersles groep 3 
 

Wij hebben op school een schoolschrijver. Ze heet Marlies Slegers. Elke week krijgen we een opdracht. Mijn 
lievelingsopdracht is het naamgedicht maken. We moesten 5 opdrachten doen.  

Dit is mijn naamgedicht: 

 
Nachtengaalen vind ik mooi 
Aarbeienijs vind ik lekker 

Dieren vind ik leuk vooral mijn kittens 

Ik heb bruin haar 

Na dit heb ik nog twee dingen, dit is er een: ik wil later met dieren werken 
En mijn lievelingskleur is paars 
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Verjaardagen 
 

5 Sky Mousa (2012)    Groep 5   

6 Dex van Lingen (2013)   Groep 4  

8 Tygo Jacobs (2016)    Groep 1/2  

8 Hugo Streefkerk (2011)   Groep 6  

9 Hayley Vlieg (2011)    Groep 6  

11 Damian Wouden (2012)   Groep 5  

16 Jessley Van Offeren (2012)   Groep 4  

17 Percy Maljers (2009)   Groep 7/8  

18 Jayce Koopman (2014)   Groep 3  

20 Nika Worthington (2010)   Groep 7/8  

22 Elija Sidorenko (2008)   Groep 7/8  

23 Noa Perez De Hooge (2011)   Groep 6  

IEP Eindtoets 2021 
Op dinsdag 20 en woensdag 21 april 2021 maken de leerlingen van groep 8 de IEP Eindtoets. De IEP 
Eindtoets is een papieren toets die de onderdelen lezen, taal en rekenen meet. De toets wordt afge-
nomen in twee dagdelen van twee uur. Met een mooie en frisse opmaak, leuke teksten en heldere 
vragen wordt de spanning zoveel mogelijk weggenomen, zodat leerlingen écht kunnen laten zien 
welk niveau ze hebben. Door toetsen ook leuk te maken, wordt het beste in leerlingen naar boven 
gehaald. Het team van de Plataan wenst de leerlingen van groep 8 veel plezier en succes!  
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