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Welkom 
Wij heten Khris Cabrera Ortega welkom bij ons op 
school.  We wensen je een fijne schooltijd toe. 

Trakteren in Coronatijd 
In verband met de coronamaatregelen hebben wij moeten besluiten om met in-
gang van 26 oktober 2020, de kinderen die hun verjaardag vieren, tot nader order 
niet meer te laten trakteren. Dat wil niet zeggen dat er in de klas geen aandacht 
aan de verjaardag van uw kind wordt besteed, alleen zal dit op een in deze tijd 
passende manier worden gevierd. 
 
Zodra er weer getrakteerd mag worden stellen wij u op de hoogte.  

MR is compleet 
Zowel  Ester de Nijs als Mario van Wingerden hebben de MR ver-
laten. Ester omdat zij een baan als directeur in Rozenburg heeft 
aangenomen en Mario omdat zijn dochter naar het voortgezet 
onderwijs is gegaan en de school inmiddels heeft verlaten. Wij 
willen hen beiden bedanken voor alle tijd die zij in de MR hebben 
gestoken! 

De vacatures zijn inmiddels vervuld. Eline van Veen is bij de 
schoolgeleding gekomen en Alexander van Es bij de oudergele-
ding.  
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Bouw! 
Na de herfstvakantie zijn we in de onderbouw met het programma Bouw gestart! Leerlingen die een steun-
tje in de rug kunnen gebruiken bij het lezen krijgen op deze manier een uur extra ondersteuning. Zij worden 
2x20 minuten één op één begeleid door tutoren binnen de school. Na een aantal weken wordt dit overgeno-
men door leerlingen uit groep 7/8. Thuis werken de kinderen er nog 1x20 minuten mee verder.  

Bouw! is een online programma dat effectieve ondersteuning biedt bij beginnende geletterdheid. Het pro-
gramma helpt leerlingen die risico lopen op problemen met lezen en spellen inzicht te krijgen in alfabetische 
principes als teken-klankkoppeling en fonemisch bewustzijn. 

 

Bouw! is gericht op het voorkomen van leesproblemen en daarmee effectiever dan remediëren wanneer 
achterstanden al zijn ontstaan. Het programma is bewezen effectief: scholen die ermee werken zien een 
blijvende afname van ruim 60% in het aantal leerlingen met leesproblemen en dyslexie. Voor deze leerlingen 
is remedial teaching niet meer nodig. De behaalde resultaten beklijven en zijn zelfs in groep 8 nog zichtbaar. 

Brood en Spelen 

Brood en Spelen hanteert een gezond voedingsbeleid! Dit wil zeggen dat snoep, chocolade 
en chips tijdens de tussen schoolse opvang niet is toegestaan. 

We gaan er van uit dat u als ouder/verzorger uw kind er ook op wijst hoe belangrijk het is 
om goed te eten en te drinken. Wij adviseren u om het broodbeleg in overleg te doen met 
uw kind. Zo kunnen wij er samen voor zorgen dat uw kind zijn of haar lunch op maakt. Wij 
proberen er ook op te letten dat de bekers leeg mee terug gaan. Denkt u er ook aan uw kind 
drinken mee te geven? 

Asgaard saga  
Net als in de onderbouw wordt er sinds afgelopen maand, voor de kinderen die dat nodig hebben, in de bo-
venbouw extra gewerkt aan het lezen/spellen d.m.v. Asgaard Saga.  

Asgaard Saga is een digitaal behandelprogramma dat is ontwikkeld door De Lerende Mens, een start-up van 
de Radboud Universiteit en wordt gebruikt voor de behandeling van kinderen met dyslexie. De leerling 
speelt in verschillende werelden waar hij lees- en spellingsopdrachten “tegenkomt”. Er is nu voor het eerst 
een versie voor het onderwijs beschikbaar, dat gebruikt kan worden voor kinderen met lees-
spellingsmoeilijkheden. Door het game- element is de leerling gemotiveerd en eigenaar van zijn eigen route, 
de nieuwste wetenschappelijke inzichten zijn ingebouwd en het programma is gepersonaliseerd doordat de 
leerkracht het werk voor iedere leerling apart klaarzet. 
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Nieuwe aanplant bij het plein 
Afgelopen dinsdag heeft de OR flink gewerkt op het groene plein. Samen met de kinderen is blad verwij-
derd, is het schors aangevuld met versnipperd hout en er zijn heel wat planten geplant. Er zijn grassen, hei-
deplantjes, bessenstruiken, een druif en frambozenstruiken aangeplant. Maar we vinden het nog niet ge-
noeg. Gaat u binnenkort uw tuin aanpakken? En heeft u grote struiken over? Het Groene Plein Team van de 
Plataan wilt ze graag van u overnemen. Nu is het de goede tijd voor verplanten. We hebben nog heel veel 
lege plekken over op het plein. U kunt hiervoor contact opnemen met Marian Zom of Monique Kies. Binnen-
kort worden ook de bakken bij de fietsen onderhanden genomen. 

Denkt u : Hé, dat lijkt me ook leuk! Om te helpen bij het groene plein kunt u contact opnemen met Monique 
Kies. Wij zouden het in ieder geval erg fijn vinden, wat extra hulp. Voordeel is dat het buiten is en daar kun-
nen ouders ons wel in helpen in Coronatijd. 

Zichtbaar zijn in het verkeer                                                     
Elke automobilist kent de schrik: onderweg in het donker en dan plotseling een fietser voor je bumper. Zon-
der licht, zonder reflectie. Remmen, uitwijken en een stille verwensing: ‘Doe je licht dan ook aan’. Maar hoe 
zichtbaar bent u zelf op de fiets? En uw kind? De periode breekt weer aan dat uw kind in het donker naar 
school fietst. Of aan het eind van de middag naar huis rijdt. Aandacht voor zichtbaarheid in het verkeer is nu 
dus extra belangrijk.                                                      

Draai de rollen eens om en vraagt u zich maar eens af of u altijd wel zo goed zichtbaar bent voor andere weg-
gebruikers. Want fietsverlichting is er niet alleen voor uzelf maar zeker ook om gezien te worden, bijvoor-
beeld door automobilisten.                                                                                                                                 

Het zicht van automobilisten is altijd minder dan van een fietser. Als het zicht slecht is door regen, sneeuwval 
of tijdens de schemering ziet een automobilist een onverlichte fietser snel over het hoofd. Kinderen en ou-
ders zijn zich daar niet altijd van bewust. Zij gaan ervan uit dat wat zij zelf zien ook door automobilisten 
wordt gezien. Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden voor uw kind. Jaarlijks raken tientallen fietsers min of 
meer ernstig gewond omdat ze gewoonweg te weinig opvallen.  

Goede verlichting en reflectoren op de fiets zijn dus noodzakelijk om gezien te worden door andere wegge-
bruikers. Als u in het donker of bij slecht weer overdag fietst, moet uw fiets zijn uitgerust met een witte of 
gele lamp voorop en een rode aan de achterzijde. Al deze 
lampen moeten aan de fiets vastzitten en mogen niet 
knipperen. En fietst u met verlichting dan mogen ook re-
flectoren niet ontbreken. Aan de banden zit een reflec-
terende strook en aan de trappers gele reflectoren. En als 
laatste dan de rode reflector aan de achterkant, meestal 
aan de bagagedrager.                                                                                                    
Bron: School op Seef 
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Even voorstellen…... 

Stagiair Cheryl Jokhoe  

Geachte ouders/verzorgers, 

Mijn naam is Cheryl Jokhoe en ik ben 20 jaar oud.  Ik zit op Hogeschool Rotterdam en 
daar doe ik de opleiding Pabo basisonderwijs voltijd 1ste jaar. Hiervoor heb ik de oplei-

ding Pedagogisch Medewerker niveau 4 voltooid op het Albeda College. Elke dinsdag loop ik stage op groep 
1/2.  De komende tijd heb ik natuurlijk stageopdrachten die ik ga uitvoeren met de kinderen. Ik houd natuurlijk 
rekening met de privacy van uw kind.  

Ik vind het een hele leuke en sfeervolle plek en ik hoop hier veel te leren. Mijn eerste opdracht zal met groep 
7/8 zijn waarbij ik 2 kinderen interview over hun omgeving.  

Heeft u nog eventuele vragen dan kunt u deze zeker stellen. 

Ik hoop dat de kinderen en ik een leuke tijd zullen hebben! 

 

Stagiair Rachel Mudde 

Hoi! Mijn naam is Rachel en ik loop stage in groep 3 bij juf Rabia. Ik zit in mijn tweede jaar 
van de Pabo en ik loop stage op maandag en dinsdag. Ik had heel eerlijk vroeger niet de 
droom om juf te worden, maar ik weet nu wel zeker dat dit is wat ik later wil doen. 

Ik ben 20 jaar en geboren en getogen in Rotterdam. Mijn hobby’s zijn naast uit eten gaan en 
drankjes doen met vrienden, de wereld zien en lekker op de bank film kijken. Ik vind mezelf 
erg vrolijk en sociaal en ik hoop dat anderen dat ook vinden. Verder heb ik heel veel zin in 
deze stage en denk ik dat ik veel leuke momenten met groep 3 ga maken. 

Dit was iets korts over mezelf, ik hoop dat jullie nu iets meer te weten zijn gekomen over mij! 

 

LekkerFit! voedings- en leefstijlcoach Annemarie Leemans 

Graag stel ik mij voor als LekkerFit! voedings- en leefstijlcoach bij jullie op school. Sinds 
een aantal jaar ben ik met veel plezier werkzaam op jullie school en ik vind het leuk 
om dit schooljaar ook weer aan de slag te gaan! 

Mijn naam is Annemarie Leemans, ik ben 45 jaar en woon in Vlaardingen met mijn ge-
zin. Ik ben diëtist sinds 1998 en samen met mijn collega’s werken we op diverse basis-

scholen als LekkerFit! voedings- en leefstijlcoach en op onze praktijklocaties in Hoogvliet en de Albrands-
waard. Zelf werk ik elke dinsdag op de locatie Pernis bij de huisartsenpraktijk. Op woensdag werk ik als judo-
leraar in Spijkenisse: een mooie afwisseling én aanvulling op mijn werk als diëtist. 

Regelmatig zal ik op school aanwezig zijn om gesprekken te voeren. De kinderen zien mij bij de Fittesten die 
ieder jaar worden afgenomen. 

Ik wil de gesprekken op school zo leuk en leerzaam mogelijk maken voor zowel de kinderen als de ouders, 
waarbij we samen in gesprek gaan over een gezonde leefstijl. Hierbij kan gedacht worden aan voeding, bewe-
ging, schermtijd, slapen en ontspanning. 

Wat doet de LekkerFit! voedings- en leefstijlcoach op school? 

Het werk als leefstijlcoach kan variëren van informeren van groepen ouders en klassen 
tot individuele consulten met kinderen en hun ouders. In samenwerking met de gym-
leerkrachten, de groepsleerkrachten en de intern begeleider wordt in het Fitteam geke-
ken welke kinderen en ouders voor een gesprek bij mij in aanmerking komen. U kunt als 
ouder samen met uw kind komen, maar ook alleen als u dat liever wilt. Ook worden de 
meetgegevens van de jaarlijkse Fittest gebruikt. Kinderen worden bijvoorbeeld uitgeno-
digd op school als ze onder of boven het gemiddelde zitten in de verhouding lengte en  
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Ouderportaal van Parnassys 
Regelmatig nemen wij in de groep toetsen af. Hoe deze toets gemaakt is kunt u nazien in het ouderportaal 
van Parnassys. Hiervoor heeft u een inlogcode nodig. Deze heeft u al eerder gekregen. Mocht u deze niet 
meer hebben dan kunt u deze bij de leerkracht navragen. Bij groep 1 worden er nog geen toet-
sen afgenomen en bij groep 2 wordt er pas in januari een reken- en taaltoets afgenomen. 
Vanaf dan is er van hen iets zichtbaar in het ouderportaal. 

Schaatsen groep 6-8 
Vrijdag 20 november van 12:30 tot 14:00 uur gaan de groepen 6 t/m 8 schaatsen bij Schaatsbaan Rotterdam! 
De groepen zullen die dag op school eten. Dit houdt in dat zij die dag niet naar huis 
gaan maar tussen de middag op school blijven. Wij vragen u dan ook om de 
kinderen een lunch + drinken mee te geven.  

Bij terugkomst zullen de kinderen direct naar huis gaan. Wij gaan er van uit dat dit 
tussen 14:15-14:30 zal zijn. De kinderen die niet naar huis kunnen gaan, kunnen op 
school blijven tot 15:15 uur. 

Voor deze leerlingen: Als je geen handschoenen draagt, mag je de schaatsbaan 
niet betreden.  Verdere informatie hierover krijgt u op een later moment. 

Aankomst Sinterklaas 
Ook in 2020 gaat de landelijke intocht van Sinterklaas door. Maar vanwege het coronavirus mag er bij de 
aankomst van Sinterklaas geen publiek aanwezig zijn. Het blijft dan ook geheim waar Sinterklaas het land 
binnenkomt, meldt de NTR op zijn website. 

De omroep bouwt wel een klein voorbehoud in. Als er nieuwe, strengere coronamaatregelen komen, kan 
het gebeuren dat een landelijke intocht niet mogelijk is. 

"Wij stellen alles in het werk om Sinterklaas zoals altijd een warm welkom te 
geven in Nederland, maar wel op een manier die verantwoord is", meldt de 
NTR. 

De landelijke intocht van Sinterklaas is op zaterdag 14 november om 12.00 
uur te zien op NPOZapp en NPO3. 

gewicht, of als er een andere vraag is op het gebied van leefstijl. 

Samen gaan we kijken of er verbeterpunten zijn en op welke manier we ouder en kind kunnen ondersteu-
nen bij de gezonde leefstijl. 

Kortom, met alle vragen rondom voeding, gezondheid en leefstijl, bent u welkom bij mij! 

 

Tot ziens! 

 

Annemarie Leemans 

LekkerFit! voedings- en leefstijlcoach / schooldiëtist 

 

Wilt u zelf contact met mij opnemen? Dit kan via meester Gino, of via onze praktijk Mail: annema-
rie@degroeneappel.nl 

Telefoon (administratie): 06 50403799 
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Verjaardagen  
1  Milu Fortes (2010)    Groep 7/8  

3  Sven Barendrecht (2010)   Groep 7/8  

4  Damon van der Ree (2009)   Groep 7/8  

6  Owen van Eijk (2014)    Groep 3  

6  Delilah Rosman (2012)    Groep 5  

6  Finn 'T Hart (2010)    Groep 7/8  

8  Mylan Berg (2012)    Groep 4 1 

1  Tygo Van Es (2014)    Groep 3  

11  Emmilius Sidorenko (2011)   Groep 6  

25  Shivangini Dasrath (2009)   Groep 7/8  

26  Jessaya Graham (2012)    Groep 5  

28  Hayley Henninger (2010)   Groep 6  

Kinderboekenweek 
In de Kinderboekenweek zijn de kinderen in de verschillende groepen voorgelezen door een leerkracht uit 
een andere klas. Voor veel kinderen is dat altijd even spannend, maar vooral heel leuk. De leerkrachten heb-
ben boeken uitgezocht die in het teken stonden van het thema; "En toen?". De spannende, mooie en grap-
pige passages hebben voor vele open monden gezorgd.   

Op vrijdag 9 oktober was de afsluiting van de Kinderboekenweek. Deze werd in elke klas gedaan: Lekker 
relaxed lezen in makkelijke kleding, op een plek die je fijn lijkt, een Chill-leesles. Je zou zo denken dat het erg 
luie plekken zijn maar de meest rare locaties kwamen voorbij. Enfin, als ze maar lekker lezen ;) 

Weet jij waar jouw school woont? 
Het team zet zich iedere dag weer voor 100% in voor hun leerlingen en school. Maar hoe ziet de wijk waarin 
onze school staat er eigenlijk uit? Het team komt niet uit Pernis. In de korte cursus Weet jij waar jouw school 
woont? wordt het team meegenomen op culturele ontdekkingstocht door Pernis. We halen de leefomge-
ving van de school van buiten naar binnen en verrijken ons onderwijs zo nog meer. 
In korte sessies gaan we met een lokale kunstenaar op ontdekkingstocht in Pernis. We ontdekken kunst-
werken, gebouwen, culturen en maken met elkaar de terugkoppeling naar onze eigen situatie in de klas. 
Elke bijeenkomst vormt een heuse ontdekkingsreis waarmee we nog beter kunnen aansluiten bij de 
(letterlijke) leefwereld van onze leerlingen. De komende weken gaan we hiermee aan de slag. 
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