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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s) van OBS de Plantage,
Hierbij ontvangt u de eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.
Het schooljaar is inmiddels al weer één week oud en zijn we goed gestart.
Op maandag 27 augustus werd het schooljaar geopend door meester Erwin en Diana, als nieuwe
directeur. Alle kinderen en ouders werden welkom geheten.
Tijdens deze opening werden ook de nieuwe leerkrachten aan u voorgesteld.
Traditiegetrouw hebben we met elkaar van 10 naar 0 afgeteld. Vol enthousiasme stroomden de
kinderen de school weer binnen.
Mede namens het team van OBS de Plantage wensen wij alle kinderen en ouders een heel fijn en
leerzaam schooljaar toe!
Met vriendelijke groet,
Diana Brouwer
Directeur OBS de Plantage

Belangrijke data
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10 t/m 14 september startgesprekken
19 september korfbal kleuterbouw
25 september algemene informatieavond,
uitnodiging volgt
28 september om 9.00 uur bijeenkomst
nieuwe ouders
3 oktober schoolreis groep 1 t/m 7
3 oktober start Kinderboekenweek
17 oktober schoolzwemtoernooi
18 en 19 oktober studiedagen: kinderen
vrij
22 t/m 26 oktober herfstvakantie

Studiedagen en
vakantierooster
In deze nieuwsbrief zijn het vakantierooster en de
studiedagen nogmaals opgenomen.
Noteert u deze in uw agenda?
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Algemene informatie
Aanwezigheid directie
Eddie Heerings is de adjunct-directeur van
OBS de Plantage en is aanwezig op dinsdag,
woensdagochtend en donderdagochtend.
Diana Brouwer is de directeur van OBS De
Plantage en is maandag t/m vrijdag op school
aanwezig.
Zowel Eddie als Diana zijn bereikbaar via het
e-mailadres en telefoonnummer opgenomen
in de voettekst van deze nieuwsbrief.

Algemene informatieavond
Dinsdag 25 september bent u van harte
welkom op de informatieavond. De
uitnodiging voor deze informatieavond
ontvangt u eerdaags via Maxclass.

Parkeren rondom de
school
We herhalen het nog maar eens: als u
uw kind(eren) met de auto naar school
brengt of ophaalt, vragen wij u gebruik
te maken van de parkeerplaatsen achter
de school of de nabijgelegen
parkeerplaatsen.
Ondanks de geplaatste paaltjes en
verbodsborden staan er regelmatig
auto’s geparkeerd aan de kant van de
toegangsweg naar school of naast de
school. Dit geeft overlast voor het
verkeer en omwonenden.
Wij vragen u vriendelijk, maar toch met
klem om op de juiste plekken te
parkeren. Dit allemaal in het belang
vanwege de veiligheid van onze
leerlingen!
Wij danken u voor uw begrip.

2

Agenda
STUDIEDAGEN 2018-2019

Vakantierooster 2018-2019

In een schooljaar worden er een aantal studiedagen
gepland. Deze studiedagen worden benut door de
leerkrachten om onderwijsinhoudelijk met elkaar de
verdieping te kunnen ingaan, op school en op
stichtingsniveau.

•
•
•

De studiedagen voor het schooljaar 2018-2019 zijn
gepland op:
Donderdag 18 oktober 2018
Vrijdag 19 oktober 2018
Maandag 4 februari 2019
Maandag 4 maart 2019
Woensdag 20 maart 2019
Dinsdag 25 juni 2019

Startgesprekken
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Herfstvakantie 22 oktober t/m 28
oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 6
januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 3
maart 2019
Goede vrijdag 19 april 2019
2e Paasdag 22 april 2019
Meivakantie 23 april t/m 5 mei 2019
Hemelvaartsdag 30 mei en aansluitend
31 mei 2019
2e Pinksterdag 10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli t/m 2 september
2019

In de week van 10 t/m 14 september vinden de startgesprekken plaats. Dit doen we nu al een aantal jaren
met groot succes. Het doel van het voeren van een startgesprek is drieledig: Met elkaar kennismaken, delen
van belangrijke informatie en het bespreken van de onderwijsbehoeften van uw kind(eren). Ook het
afgelopen schooljaar is weer gebleken dat het houden van startgesprekken waardevol is. Waardevol voor
ouders, kinderen en school. Vorig jaar hadden de kinderen uit groep 7 en 8 de keuze om bij het gesprek
aanwezig te zijn. Het gespreks/reflectieformulier dat ingevuld werd was een fijn middel en gaf richting aan
het gesprek. Soms was het voor kinderen best spannend zo’n ‘officieel gesprek’ maar de kinderen hebben het
heel goed gedaan . Zo worden de kinderen ook zelf meer eigenaar van hun eigen leerproces. Dit jaar gaan we
de startgesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten ook starten in groep 2 en breiden dit dan langzaam
uit naar de andere groepen. De startgesprekken in groep 3 t/m 6 vinden nu nog plaats met ouders en
leerkrachten.
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