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Interessante data:  

 1 er zit wat in mijn schoentje 

4 Sintviering, middag vrij 

16 Kerstviering 

18/12-3/1 Kerstvakantie 

Welkom, Sint en Kerstviering 1 

Een goed begin, uit de groepen 2 

Verjaardagen 3 

Kalender 4 

Wens 5 
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Welkom 
Wij heten Mano de Vries en Mehdi Tourich welkom 
bij ons op school.  We wensen jullie een fijne school-
tijd toe. 

Sint en kerstviering 
 

Dit jaar zullen we onze Sint- en kerstviering anders dan anders moeten organise-
ren. Vrijdag 4 december kan de Sint niet worden ingehaald op het schoolplein. 
Het spannende wachten op de Sint zullen we een jaartje moeten uitstellen. Door 
de coronamaatregelen zal er dit jaar ook geen Sint in de school aanwezig zijn. De 
Sint komt ons wel online bezoeken en heeft een tweetal ‘bekende’ Pieten de op-
dracht gegeven om de cadeautjes bij de kinderen op school te bezorgen. Naast 
het onlinebezoek zijn er voor de kinderen een aantal activiteiten georganiseerd. 

Voor de bovenbouwgroepen is er normaal het traditionele surprises uitpakken. 
De kinderen zijn ‘s middags vrij. 

 

Het kerstdiner van 16 december gaat dit schooljaar plaatsmaken voor een alterna-
tieve kerstviering. Wij eten met de kinderen op school ( het eten wordt verzorgd) 
en vieren kerst op een gepaste manier in de klas. 

Het avondprogramma van 16 december komt hiermee te vervallen. 

Verdere informatie krijgt u in de week van 7 december. 
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Weet waar je school staat in groep 1/2 

In groep 1/2 zijn we samen met juf Chantal op zoek gegaan naar de letters en cijfers die bij je 
horen. Dat zijn de letters van je naam en hoe oud je bent. Die mocht je in een klein doosje 
stoppen. Ook hebben we samen geteld. 

 

School op Seef! in groep 1/2 

De kinderen hebben op het kleuterplein geoefend met het oversteken. Dit kon zo 
bij de stoep, bij een zebrapad of oversteekplaats met voetgangerslicht. Wat later in 
het jaar gaan we dit in praktijk brengen met een wandeling door de wijk. Ze deden 
het nu al goed hoor! 

 

Natuurlessen in groep 5 

Bij de natuurles moesten we kooken. Het kooke was leuk. Meester Sander is erg lief. En we moeste blaadere 
zoeken. En we moesten die blaadere gaan natekenen. En we hebben soep gemaakt 
tijdens de les. Groetjes, Saar Walsh groep 5. 

Hallo ik ben Max. Ik vond naar de boerderij gaan heel erg leuk. Vooral het kooken 
en de moestuin leeg haalen ook en de natuur wandeling was ook heel leuk. Groet-
jes Max. 

Ik vond het leuk toen we gingen koken en die ene keer dat we blaatjes gingen zoe-
ken. Ik vond het heel leuk met u, Meester Sander. En toen gingen we blaatjes teke-
nen en met koken gingen we groentesoep maken. Groetjes, Sara uit groep 5. 

Een goed begin….. 
Dit schooljaar gaan we verder met het inzetten op een goede groepsvorming en groepssfeer door de 
‘Gouden Weken’ in te zetten. De Gouden Weken zijn de eerste weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek 
geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. 

Een goed begin is het halve werk! Dit geldt zeker voor de groepsvorming aan het begin van het schooljaar. 
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen 
verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint. Op De Plataan heb-
ben wij effect gemerkt, er heerst een rustige en goede sfeer in de groepen. Na de kerstvakantie starten we 
met de ‘Zilveren weken’, een vervolg op de Gouden Weken.   

Om dit vast te houden en preventief te blijven werken aan regelgedrag, werkhouding en taakgerichtheid 
gedurende het hele jaar zetten we Taakspel in.  

Taakspel is een universeel preventieprogramma. Het bestaat uit een groepsgerichte aanpak voor leerlingen 
van groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs, waarbij leerlingen middels een spel leren zich beter aan 
klassenregels en regels op de speelplaats te houden. Doel is het verbeteren van taakgericht gedrag en het 
verminderen van regelovertredend gedrag bij de kinderen en het bevorderen van een positief onderwijsk-
limaat. Uiteindelijk doel is beginnend probleemgedrag in een vroeg stadium te verminderen en om te 
buigen in positief gedrag. 

Hiervoor wordt het aantal teamleden dat met Taakspel werkt uitgebreid. Op dit moment worden 2 team-
leden opgeleid t.w. Eline van Veen en Christina Rotgans. Rabia Keskinkilic heeft het door de Coronasluiting 
niet kunnen afronden en maakt het nu af. 

Uit de groepen 
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Wat ik vond van de lessen van Meester Sander: Ik vond het leuk om te kooken en wat gin-
gen we kooken? 
We gingen groentensoep kooken en ik vond het leuk om de bllatjes te zoeken en die na te 
tekenen. Groetjes Sky van groep 5. 

 

Schaatsen op de schaatsbaan in Rotterdam 

Vrijdag 20 november zijn we wezen schaatsen. 

Met de bus gingen we in de middag naar de schaatsbaan toe. Daar moesten we eerst even wachten voordat 
we naar binnen mochten. (veiligheid voor alles) Eenmaal binnen gingen we lekker schaatsen met z’n allen. 

We waren warm gekleed en dat hielp tegen het vallen. Helaas was de grote baan niet open. In plaats daarvan 
schaatsten we op de kleine baan. 

We hebben de hele middag kunnen schaatsen en het was super gezellig! 

 

Verjaardagen 
6 Kenza Agoujil (2015)    Groep 1/2  

10 Annemae Snel (2010)   Groep 6  

18 Ceylian Wouden (2015)   Groep 1/2  

25 Khris Cabrera Ortega (2013)   Groep 3  

27 Koen Wendrich (2012)   Groep 4  

28 Darius Delorean (2015)   Groep 1/2  

28 Victoria Krzempek (2010)   Groep 7/8  

29 Senna Etman (2010)   Groep 6  

31 Delilah van Huisstede (2009)  Groep 7/8  
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Het team van de Plataan 


