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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 we zijn goed gestart.
Op maandag 2 september werd het schooljaar geopend door meester Erwin en Diana.
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













10 september informatieavond
16 t/m 20 september startgesprekken, u
kunt vanaf vandaag intekenen via Social
Schools
19 en 20 september screening groepen 7
door de GGD
24 september inloop groepen 6
25 september kangoeroedag groepen 1,2
30 september schoolreis groepen 1 en 2
30 september inloop groepen 3, 4, 7 en 8
1 oktober schoolreis groepen 3 en 4
2 oktober start Kinderboekenweek
4 oktober schoolreis groepen 5, 6 en 7
4 oktober nieuwsbrief 2

Studiedagen en vakantierooster
In deze nieuwsbrief zijn het vakantierooster en de
studiedagen nogmaals opgenomen.
Noteert u deze in uw agenda?

Inloopochtenden
Er zijn binnenkort weer inloopochtenden voor de
ouders van de groepen 3, 4, 6, 7 en 8. Kijk voor de
datum bij Belangrijke data in deze nieuwsbrief en
check de agenda via Social Schools.
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Aanwezigheid directie, intern
begeleiders en bouwcoördinatoren
Aanwezigheid directie, intern begeleiders en bouwcoördinatoren.
De directeur van OBS de Plantage, Diana Brouwer, is maandag t/m vrijdag op school aanwezig. Op maandag
t/m donderdag is zij aanwezig in het hoofdgebouw en vrijdag zal zij aanwezig zijn in de
dependance/schoolwoningen.
Na het vertrek van meester Eddie als adjunct-directeur van onze school, zijn de taken van meester Eddie
verdeeld onder de vier bouwcoördinatoren van onze school. Iedere week op vrijdag zijn er steeds twee
bouwcoördinatoren ambulant om de taken van hem uit te voeren en zijn zij er ook om uw eventuele vragen te
beantwoorden. Vanzelfsprekend geven de bouwcoördinatoren ook nog les in hun eigen groep.
Op school zijn ook twee intern begeleiders werkzaam. Nicolette Elen (verantwoordelijk voor de leerlingenzorg
betreffende de groepen 5 t/m 8) is iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om de week aanwezig
in de dependance/schoolwoningen.
Joyce Lieshout (verantwoordelijk voor de leerlingenzorg betreffende de groepen 1 t/m 4) is iedere maandag,
dinsdag en donderdag aanwezig in het hoofgebouw.
Elke dag is er dan een aanspreekpunt in zowel het hoofdgebouw als de dependance.
Wij zijn bereikbaar via het telefoonnummer dat is opgenomen in de voettekst van deze nieuwsbrief.
Kom gerust langs als u wat wilt melden of een vraag wilt stellen.
Uiteraard kunt u ons ook een mail sturen.
Directeur:
Diana Brouwer: directie.plantage@oo-h.nl
Intern begeleiders:
Nicolette Elen (groep 5 t/m 8): nicolette.elen@oo-h.nl
Joyce Lieshout (groep 1 t/m 4): joyce.lieshout@oo-h.nl
Bouwcoördinatoren:
Susan Mulder (groep 1 en 2): susan.mulder@oo-h.nl
Huong Khong (groep 3 en 4): huong.khong@oo-h.nl
Elsemiek Bessems (groep 5 en 6): elsemiek.bessems@oo-h.nl
Isabel de Beer (vervanger van Iris van Zanen- groep 7en 8): isabel.debeer@oo-h.nl
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Startgesprekken

Informatie
Social Schools 3.0
Wij zijn afgelopen week gestart met het instellen
van Social Schools 3.0 (het digitale
communicatieplatform voor ouders). MaxClass
stopte ermee, dus moesten we wel overstappen.
Als het goed is heeft u als ouder al een
uitnodigingslink ontvangen om u aan te melden
bij Social Schools 3.0. U kunt zelf een keuze
maken om de app Social Schools 3.0 te
installeren op uw mobiele telefoon of gebruik te
maken van de website www.socialschools.nl en
daarop uw berichten te ontvangen. Uiteraard
kunt u ook kiezen voor beide mogelijkheden.
Heeft u nog geen uitnodiging ontvangen, of lukt
het niet om een account aan te maken, dan is er
een spreekuur op dinsdagochtend 10 september
van 8.30 tot 9.30 in onze teamkamer. Juf Barbara
zit klaar voor al uw vragen.

Ziek melden en
verlofaanvragen
Als uw kind ziek is, kunt en willen wij graag dat u
dat voortaan via de app of email binnen social
schools doet. Dit voorkomt dat ’s ochtends de
telefoonlijn bezet is. Nog een voordeel is dat de
leerkracht de ziekmelding zelf direct kan zien.
Hetzelfde geldt voor de verlofaanvraag. Ook dit
kunt u via de app of email binnen Social Schools
aanvragen. De reactie op uw verlofaanvraag
komt dan bij u weer in de app of mailbox. Dit
bespaart ook het nodige papier.

In de week van 16 t/m 20 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 de groepen 2, 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. Omdat
wij dit als daltonschool erg belangrijk vinden,
hebben we besloten om de startgesprekken met
kinderen, ouders en leerkrachten nu in alle
groepen te organiseren. Vanaf vrijdag 6 september
kunt u intekenen voor zo’n startgesprek via Social
Schools.

Een Erasmus+project op onze
school (internationalisering)
De Plantage heeft als coördinerende school
subsidie gekregen om een uitwisselingsproject met
basisscholen uit Malta (Gozo), Spanje, Oostenrijk,
Estland en mogelijk Griekenland te starten. Het
thema van dit tweejarig project is Vriendschap. Het
is de opzet om boeiende activiteiten te organiseren
tegen vooroordelen. Bij de uitwisselingen zullen
leerkrachten met enkele kinderen uit de
bovenbouw de scholen bezoeken. Hier zullen ze in
de klassen lessen volgen en voorstellingen gaan
bekijken. De kinderen kunnen bij gastgezinnen
verblijven. Onze school zal als eerste in oktober
een week als “host” optreden. Erwin de Mare gaat
met de leerkrachten een programma voor onze
buitenlandse gasten maken. Alle kinderen van onze
school betrekken we bij deze
internationaliseringsweek. U hoort hier spoedig
meer over.
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Algemene informatieavond
Dinsdag 10 september bent u van harte welkom op
de algemene informatieavond. U krijgt dan
informatie over het reilen en zeilen in de groep van
uw kind(eren). Dit zijn de tijden:
18.30-19.15 uur: ouders van de groepen 6,7 en 8
19.15- 20.00 uur: ouders van de groepen 3,4 en 5
20.00-20.45 uur: ouders van de groepen 1 en 2.

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.
Vorig schooljaar zijn er al automobilisten bekeurd
vanwege fout parkeren. Er is zelfs een kind gewond
geraakt door een auto. Dat wilt u toch liever niet
meemaken?

Vakantierooster 2019-2020
 Herfstvakantie: maandag 21 oktober t/m
vrijdag 25 oktober 2019
 Kerstvakantie: maandag 23 december 2019
t/m vrijdag 3 januari 2020
 Voorjaarsvakantie: maandag 24 februari
t/m vrijdag 28 februari 2020
 Pasen: vrijdag 10 april t/m maandag 13 april
2020
 Mei(tulp)vakantie: maandag 27 april t/m
dinsdag 5 mei 2020
 Hemelvaart: donderdag 21 mei en vrijdag
22 mei 2020
 Pinkstervakantie: maandag 1 juni t/m 5 juni
2020
 Zomervakantie: maandag 20 juli t/m vrijdag
28 augustus 2020

Studiedagen 2019-2020
 Woensdag 9 oktober 2019
 Donderdag 17 oktober en vrijdag 18
oktober 2019 (aansluitend herfstvakantie)
 Maandag 3 februari 2020
 Vrijdag 26 juni 2020

Wij vragen u vriendelijk, maar toch met klem om op
de juiste plekken te parkeren. Dit allemaal in het
belang van de veiligheid van onze leerlingen!

Nieuwsbrieven nieuwe vorm
Op 4 oktober maken we de laatste
maandnieuwsbrief in deze vorm. U ontvangt nu al
iedere week op zaterdag een nieuwsbrief vanuit
Social Schools met nieuws uit de groep van uw
kind(eren). Daarin verschijnen vanaf november alle
nieuwsberichten. Zo houden we alle
nieuwsberichten op één plek.
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