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Beste ouders/verzorgers,  

 

We mogen weer!! 

Ook voor IKC Platanenlaan is de zomervakantie ten 
einde. Voor onze beide scholen dan, want de 
kinderopvang is gewoon door gegaan tijdens de 
vakantie.  
We kijken uit naar een mooi nieuw jaar met hopelijk 
geen Coronaperikelen zodat we ons weer voor 100% 
kunnen focussen op goede opvang en goed onderwijs!  
We maken al een jaar gebruik van ons prachtige 
gebouw met de uitdagende buitenterreinen en willen 
dit graag aan u laten zien. 
 

Kijkmoment op zaterdag 4 september 

We zijn nog steeds gebonden aan coronavoorschriften. 
Ook nu in het nieuwe schooljaar gaan de kinderen nog 
steeds alleen naar binnen en naar buiten. Er mogen nog 
geen ouders in de school. Alleen op afspraak dan.  
Mede daarom bieden we dit kijkmoment voor alle 
gezinnen van onze scholen en de opvang om ons 
gebouw van binnen en buiten te kunnen bekijken.  
Ook is er in het nieuwe schooljaar een andere indeling 
van de lokalen.  
Het gaat de goede kant op maar er zijn nog wel enkele 
beperkende maatregelen rondom Corona. Daardoor 
moeten we nog de volgende regels hanteren:    
- Houd tijdens deze ochtend 1,5 meter afstand tot niet- 
  gezinsleden.   
- Volg de aangegeven looproutes.   
- Om het aantal contacten te beperken, is het alleen 
mogelijk een kijkje te nemen bij de school of opvang die 
door uw eigen kinderen wordt bezocht.  
Maar op de website van IKC Platanenlaan kunt u wel een 
virtuele tour door ons hele gebouw maken. 
  
IKC Platanenlaan heeft acht ingangen; gebruik de 
ingangen van de school of opvang die door uw kinderen 
wordt bezocht. Het team van IKC Platanenlaan zal dit ter 
plaatse coördineren.   
   
 
 

 
 
 

 

De tijdsloten 

 
Wij hebben een indeling op basis van achternaam 
gemaakt. Houdt u alstublieft aan de tijdsloten! Op deze   
manier is het voor iedereen mogelijk op een prettige en 
veilige manier een goede indruk van het gebouw te 
krijgen.   
 

  Tijdslot     Achternaam beginnend met    

09.00 uur – 09.45 uur    A t/m H   

09.45 uur – 10.00 uur    Wisselmoment   

10.00 uur – 10.45 uur    J t/m O   

10.45 uur – 11.00 uur    Wisselmoment   

11.00 uur – 11.45 uur    P t/m Z   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er zijn meerdere collega’s aanwezig die u de weg zullen 
wijzen en waar u ook met vragen terecht kunt. 
U kunt eens rustig rondkijken in welke omgeving uw 
kinderen hier leven en leren. Wat fijn toch dat wij ze dit 
kunnen bieden.  
 
Voor nu wens ik iedereen alvast een heel goed jaar toe 
en hopelijk tot zaterdag!  
 
 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het gehele team 
van IKC Platanenlaan, 

 

                           Frank Sessink 
directeur IKC Platanenlaan 

 

 

 


