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Voorwoord
Beste ouder(s)/verzorger(s) van OBS de Plantage,
Hierbij ontvangt u de laatste maandnieuwsbrief .
Voortaan versturen wij u via Social Schools iedere week een nieuwsbrief.
Met het versturen van deze nieuwsbrief zijn de schoolreizen voor de leerlingen uit de groepen 1 t/m 7 afgerond.
De leerlingen, leerkrachten en hulpouders uit de groepen 1/2 zijn naar de boerderij in Amerongen geweest. En de
leerlingen, leerkrachten en hulpouders uit de groepen 3 t/m 7 naar Nemo Science Center te Amsterdam.
Ondanks het slechte weer heeft iedereen weer genoten van dit avontuur.
Vanaf woensdag 2 oktober starten we met de Kinderboekenweek.
Het thema is dit jaar ‘vervoersmiddelen’ met als motto Reis mee!

Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Diana Brouwer
Directeur OBS de Plantage

Belangrijke data

•
•
•
•
•
•
•
•

5 oktober dag van de leraar
9 oktober studiedag
14 oktober schoolfotograaf
15 oktober schoolfotograaf
17 oktober studiedag
18 oktober studiedag
21 t/m 25 oktober herfstvakantie
28 oktober t/m 1 november
internationaliseringsweek op de Plantage

Studiedagen in oktober
Op woensdag 9, donderdag 17 en vrijdag 18 oktober
is er een studiedag op school voor de leerkrachten en
zijn alle leerlingen vrij.
Noteert u deze data a.u.b. in uw agenda!

Herfstvakantie
De herfstvakantie dit schooljaar is van maandag 21
oktober t/m vrijdag 25 oktober.
Een fijne vakantie gewenst!
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Informatie
Laatste maandnieuwsbrief
In de nieuwsbrief van september hebben wij u
laten weten dat de maandnieuwsbrief van
oktober de laatste in deze vorm zal zijn.
U ontvangt voortaan via Social Schools iedere
week een nieuwsbrief van ons.
Inhoudelijk zal de wekelijkse nieuwsbrief niet
veranderen. Het nieuws wordt dan alleen per
week gebracht en u hoeft niet meer terug te
lezen naar wat er in een vorige
maandnieuwsbrief stond vermeld.
Op deze manier houden we alle nieuwsberichten
ook op één plek, want met de weeknieuwsbrief
ziet u gelijk alle activiteiten van de groep(en) van
uw kind(eren).
Aan het einde van dit schooljaar evalueren wij of
deze nieuwsbriefvorm een goede vervanger is
van de maandnieuwsbrief.

Studiedagen
Wij willen alvast met u delen dat onze twee
studiedagen op 17 en 18 oktober inhoudelijk
gaan over ‘Rots en Water’.
Het Rots & Water programma kan worden
beschouwd als een weerbaarheidsprogramma en
anti-pest-programma, maar dan één dat zich
onderscheidt van andere programma’s door zijn
meervoudige doelstelling en het bredere
pedagogische perspectief waarbinnen de training
van weerbaarheid samengaat met de
ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden.
Weerbaarheid en sociale vaardigheden, rots en
water, worden in balans gepresenteerd en
getraind.

Een Erasmus+project op onze
school (internationalisering)
In de vorige maandnieuwsbrief hebben wij u
geïnformeerd over ons
internationaliseringsproject.
De Plantage heeft als coördinerende school
subsidie gekregen voor een uitwisselingsproject
met basisscholen uit Malta (Gozo), Spanje,
Oostenrijk en Estland. Het thema van dit tweejarig
project is Vriendschap.
Leerkrachten en een aantal leerlingen van
basisscholen uit Gozo, Spanje, Oostenrijk en
Estland bezoeken onze school in de week van 28
oktober.
Meester Erwin (schoolcoördinator van dit
internationaliseringsproject) is samen met de
leerkrachten al druk bezig om een mooi
programma voor onze gastleerkrachten en
gastleerlingen te maken.
Omdat er ook in totaal tien gastleerlingen vanuit
deze landen meekomen, hebben wij ouders uit de
groepen 7 en 8 gevraagd of zij gastgezin willen zijn
na schooltijd. De gastleerlingen gaan dan na
schooltijd met dit gastgezin mee naar huis om daar
’s middags te verblijven en ’s avonds mee te eten.
Onder schooltijd volgen de gastleerlingen de lessen
in de groepen 7 en 8. De gastleerkrachten
bezoeken ook diverse groepen door de gehele
school heen en krijgen presentaties te zien,
georganiseerd door onze leerkrachten en
leerlingen.
Het belooft een boeiende week te worden waarin
er veel Engels gesproken gaat worden!
U zult vast foto’s voorbij zien komen.
Wij zijn met alle partnerscholen bezig om een
website te maken, zodat u ook alles kunt volgen.
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Schoolfotograaf
(sgoolfotografie.nl)
Maandag 14 en dinsdag 15 oktober komt de
‘sgoolfotograaf’ bij ons op school.
En sgoolfotografen hebben een missie!
Maak van elk kind een portret zoals hij of zij écht is;
lief, stoer, eigenwijs of juist een beetje verlegen.
Hierbij een aantal kledingtips vanuit ‘sgoolfotografie’ zodat
uw kind(eren) straks goed en écht herkenbaar op de foto
staat:
• Denk vooraf samen met uw kind na over de kleding en
eventuele accessoires.
• Een effen shirt met spijkerbroek doen het goed!
Lekkere knalkleuren of een witte set zien we
graag. Fluor, opvallende opdrukken, ruiten en strepen
doen het niet zo goed.
• Laat jullie kind gerust zijn of haar favoriete pet opzetten
of een hoody aantrekken. We maken meerdere foto’s per
kind, dus zowel mét als zonder accessoire. Een extra jasje
of shawl is leuk!
• Schoenen! We fotograferen niet altijd ‘ten voeten
uit’, maar als ‘t wel gebeurt bent u blij dat uw kind een
paar leuke schoenen aan heeft.
• Laat de jongens vooral met hún favoriete kapsel de deur
uitgaan. Spikes of een kleurtje in de haren? Wij houden
wel van gekkigheid!
Mama’s opgelet; misschien hebben de meiden die ochtend
een beetje extra hulp met hun haar nodig. Zet de wekker
gerust iets eerder.
• Groepsfoto’s en de broer-zusfoto’s worden niet altijd op
dezelfde dag gemaakt als de individuele portretten.
Vraag het eventueel na bij de event manager.
• Kinderen die wat verlegen, vinden het soms prettig om
een knuffeltje of iets anders vertrouwds mee te krijgen.
Een aantal weken na de fotografie ontvangen de kinderen
de inlogkaarten van hun leerkracht. Vanaf dat moment
gaat de actieperiode in en kunt u binnen een week de
groepsfoto kosteloos meebestellen.
Meer informatie, onze fotoproducten en inspiratie
vindt u op onze website www.sgoolfotografie.nl .

Buurtgezinnen (gezinnen
voor gezinnen) gezocht.
Buurtgezinnen.nl is een nieuw initiatief
gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden
doen we samen.
Gezinnen die het zwaar hebben
(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een
warm en stabiel gezin in de buurt
(steungezinnen). Zo krijgen kinderen
wat extra liefde en aandacht en worden
ouders even ontlast. De hulp is alledaags en
gelijkwaardig.
Vraag- en steungezin maken samen met de
coördinator van Buurtgezinnen.nl afspraken
over de steun, zoals bijvoorbeeld:
• een (halve) dag per week een peuter
opvangen;
• een kleuter naar zwemles of sport brengen;
• een baby een weekend te logeren krijgen;
• een rustige huiswerkplek bieden aan een
Puber;
• meegaan naar ouderavonden;
• meehelpen bij het vieren van de verjaardag
van kinderen;
• samen iets leuks doen met de kinderen.
Wilt u meer informatie, kijk dan op de website
van www.buurtgezinnen.nl. Daar kunt u zich
ook bij interesse aanmelden.
De aanvragen lopen niet via school. Wij willen
deze informatie alleen met u delen, zodat u op
de hoogte bent dat dit soort initiatieven er
zijn. Er zijn natuurlijk nog veel anderen goede
initiatieven maar wij kunnen niet alle
initiatieven benoemen in de
schoolnieuwsbrief.
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