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Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van IKC Platanenlaan  
in het jaar 2021. 
 
 

Een lockdown 

Beste ouders, verzorgers, we zitten alweer een 

behoorlijke tijd in een lockdown. Een lastige periode 

waar niemand op zit te wachten. Maar we moeten hier 

wel doorheen, we maken er maar het beste van. 

Complimenten 

Graag wil ik jullie op deze wijze een hart onder de riem 

steken en een compliment geven voor jullie inzet. Een 

deel van ons personeel is zelf ook ouder en ervaart hoe 

lastig het kan zijn. Wij geven de kinderen de hulp en 

ondersteuning die ze nodig hebben. Nu op een andere 

manier dan in de klas. Dat is ons vak en daar zetten we 

ons voor in. 

Misschien maken jullie je zorgen over de ontwikkeling 

van jullie kinderen. In de media wordt veel gesproken 

over ‘achterstanden’. Kinderen vangen dat ook op en 

worden daar echt niet gelukkig van.  

En het klopt ook niet. Deze geluiden komen vooral van 
mensen die met statistieken bezig zijn. Bij ons in het 
IKC Platanenlaan staan niet de statistieken centraal maar 
onze kinderen. En kinderen leren echt niet alleen in ons 
gebouw, het kind leert met en van de omgeving waar ze 
zijn.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Geen achterstanden 

Geen enkel kind loopt voor, geen enkel kind loopt 

achter. Jullie kinderen zijn precies daar waar ze zouden 

moeten zijn. Kinderen gaan altijd verder en vooruit. En 

als volwassenen zorgen we dat we er voor ze zijn. Deze 

coronacrisis doet veel met ons maar zeker met onze 

kinderen. Neem bijvoorbeeld alleen al de rellen, het 

grenzeloze gedrag en de agressie tegen het gezag, dat 

zien de kinderen ook. Wat doet dat met ze? 

De kinderen hebben onze steun nodig. Leef goed voor. 
Wil je dat je kinderen geduldig zijn? Wees zelf geduldig. 
Wil je dat je kind een doorzetter is? Geef dan zelf ook 
niet op. Wil je beleefde kinderen? Blijf zelf rustig en 
beleefd. Wees consequent waar het moet ‘van regels en 
grenzen worden kinderen mooie mensen’. Maar wees 
vooral vriendelijk en rustig waar dat kan. Houd van je 
kind. Wij als IKC Platanenlaan maken ons sterk, samen 
met jullie als ouders én met jullie kinderen, voor goede 
opvang en goed onderwijs.  
Want groeien dat doe je samen! 
 

Tot slot 

Ik hoop dat we zeer binnenkort weer terug kunnen naar 

‘het normale’. En dat we elkaar ook weer fysiek kunnen 

ontmoeten en spreken.  

Veel succes én plezier maar weer de komende tijd! 

 
Met vriendelijke groet, mede namens het IKC 
Management Team, 
 

Frank Sessink. 

 

 


