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Beste ouders/verzorgers,  

 
Ook op IKC Platanenlaan is de zomervakantie in zicht. 
Voor onze beide scholen dan want de kinderopvang 
gaat gewoon door. We hebben een bizar jaar achter de 
rug. Fijn in onze nieuwe gebouw maar door corona 
mocht er heel veel niet. Maar … we hebben er toch het 
beste van weten te maken! 
 

Het glas half vol 

Na jaren wachten en na enkele verhuizingen konden we 
in de vorige zomervakantie eindelijk ons mooie gebouw 
betrekken. Er moest nog wel het een en ander gebeuren 
met name de buitenpleinen. Maar wat is het allemaal 
mooi geworden! We hadden het u allemaal graag 
persoonlijk willen laten zien maar onze open dag 
moesten we ‘klein houden’. Dus alleen aan de kant van 
Lindenhage, of Zonnekinderen of Het Kofschip. We 
hadden het jullie allemaal zo graag compleet willen laten 
zien. Helaas mocht dat niet. We hopen dat jullie tijd 
hebben gemaakt om de virtuele tour eens te doen.  
Echt de moeite waard! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kinderen waren snel gewend aan ons nieuwe 
gebouw. Wat fijn toch dat wij ze dit kunnen bieden. 
Ondanks alle maatregelen hebben we telkens voor de 
kinderen geprobeerd om het glas half vol te houden. Als 
er dingen niet konden waren wij telkens op zoek naar 
wat er wel mogelijk was. 
Ondertussen werd er buiten hard gewerkt aan onze 
belevenispleinen. De kinderen konden het dagelijks 
volgen. 

Lekker buiten spelen 

Onze kinderen zijn er inmiddels aan gewend; lekker 
buiten spelen, rennen en ravotten. Wij laten ze, 
natuurlijk wel onder begeleiding, kennismaken met de 
vele uitdagingen in ons klim- en klauterparcours. Waar je 
niet roekeloos moet zijn, maar wel risico’s leert 
herkennen en er mee om kunt gaan. De drie buiten-
pleinen vormen samen een uitdagende en soms ruwe 
speelomgeving, waar je kunt klimmen, klauteren en 
verstoppen. Waar je mag vallen en ook wel een beetje 
vies mag worden.  
 

 

 

 

Bijna zomervakantie! 

Terwijl twee regio’s in Nederland al vakantie hebben, 
zijn wij komende maandag aan de beurt. 
Hoe het na de zomer zal gaan weten wij ook nog niet. 
Veel mensen komen terug van vakantie en we weten 
niet wat dat gaat betekenen voor de besmettingen.  
Of zijn we dan eindelijk van die corona af? We hopen 
jullie als ouders/verzorgers weer binnen te mogen 
ontvangen maar eerlijkheidshalve denk ik niet dat het 
direct weer ‘volledig open gaat’. Met het management-
team hebben we daar 30 augustus overleg over. We 
houden jullie uiteraard op de hoogte. Noteer het vast; 
op zaterdag 4 september is er weer een open dag.  
De uitnodiging volgt. 
 
Voor nu wens ik iedereen een heel fijne en verdiende 
zomervakantie!  
 
Met vriendelijke groet, mede namens alle grote en kleine 
mensen van IKC Platanenlaan, 

 

                              Frank Sessink 

 

  

 

 
 

 


