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Beste ouders/verzorgers
De zomervakantie zit er weer op. Maandag 6 september
start het nieuwe schooljaar. Wij hopen dat u allemaal van
een fijne vakantie heeft kunnen genieten.
Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 2021-2022 van IKC
Platanenlaan locatie Het Kofschip. In deze nieuwsbrief
praten we u bij over de afgelopen periode en vertellen
we u wat komen gaat.

4 september: Kijkochtend
Omdat we komend schooljaar van lokalen wisselen,
houden we op zaterdag 4 september een kijkmoment
voor alle gezinnen van onze school. Ook de kinderen en
ouders van Lindenhage en Zonnekinderen maken van dit
kijkmoment gebruik op hun eigen locaties.
Vanwege de beperkende maatregelen rondom Corona
zijn wij genoodzaakt hierbij een aantal regels te
hanteren:
 Houd tijdens deze ochtend 1,5 meter afstand tot
niet-gezinsleden.
 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.
Het Kofschip heeft drie ingangen; we gebruiken op 4
september voor iedereen de ingang van het plein om
naar binnen te gaan. De uitgang bij de kleuters wordt
morgen gebruikt als uitgang. We maken morgen dus
geen gebruik van de hoofdingang. Het team van IKC
Platanenlaan zal dit ter plaatse coördineren.
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 indruk van het gebouw te krijgen.
Tijdslot
09.00 uur – 09.45 uur
09.45 uur – 10.00 uur
10.00 uur – 10.45 uur
10.45 uur – 11.00 uur
11.00 uur – 12.00 uur

Achternaam beginnend met
A t/m H
Wisselmoment
J t/m O
Wisselmoment
P t/m Z

Coronagerelateerde zaken
Ondanks de Coronaversoepelingen van voor de
vakantie zijn we nog lang
niet van corona af. We
zullen ons dus nog steeds
aan bepaalde afspraken
moeten houden.
De volgende basisregels
tellen nog steeds:
Basisregels
 Blijf thuis bij klachten passend bij het coronavirus of
ga direct naar huis bij het ontstaan van klachten
gedurende de dag en laat je testen. Kinderen met
verkoudheidsklachten (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn) mogen naar
school. In de bijlage vindt u de beslisboom. Hiermee
kunt u bepalen of uw kind naar school kan of thuis
moet blijven. De standaardboodschap is: bij twijfel
blijf je thuis. Al het (onderwijs)personeel, alle
leerlingen en andere aanwezigen in of bij de school
moeten volledig klachtenvrij zijn en anders
thuisblijven.
 Zij blijven ook thuis als er een quarantaineadvies
geldt. Huisgenoten van een persoon met
coronaklachten en koorts/benauwdheid hoeven niet
meer thuis te blijven. Dit geldt voor zowel kinderen
als volwassenen.
 Als een persoon positief wordt getest en besmet is
met het coronavirus, moeten alleen de niet-immune
huisgenoten in thuisquarantaine. Immune
huisgenoten zonder klachten hoeven niet in
quarantaine. Het testadvies op dag 5 blijft voor nietimmune en immune huisgenoten gelden.
 Volwassenen houden onderling 1,5 meter afstand.
Eenieder wast regelmatig zijn of haar handen en hoest en
niest in de elleboog. Handen wassen gebeurt in ieder
geval bij aankomst op school, na het binnenkomen van
buiten, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek,
na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.
Een alternatief voor handen wassen met water en zeep
zijn reinigingsdoekjes voor de handen.

Wel blijft de regel van toepassing dat bij een eventuele
positieve besmetting van een leerling in de
groep, de GGD de afweging maakt welke niet-immune
personen in thuisquarantaine moeten. Met
andere woorden: de kans is dan nog steeds heel groot
dat de gehele klas thuis komt te zitten. U wordt hierover
dan geïnformeerd en het thuisonderwijs zal weer
opgepakt worden.
Kijkend naar het huidige regels is het dus weer mogelijk
om excursies te plannen, fysiek te vergaderen,
TechnoPlaza te bezoeken enz., mits we ons aan de
basisregels en de maatregelen houden. We blijven alert
op het onderlinge contact tussen groepen, zodat
niet bij één besmetting een hele grote groep leerlingen in
quarantaine moet. Gezien de regel dat volwassenen
onderling nog steeds 1,5 meter afstand moeten bewaren,
kunnen we nog schoolactiviteiten organiseren waar in
het verleden ook ouders/verzorgers bij aanwezig waren.
Kinderen komen alleen de school in.
Bij het halen en brengen verwachten we dat u buiten ook
rekening houdt met de 1,5 meter.
Kinderen gaan allemaal op dezelfde tijd de school uit, er
zijn geen aangepaste tijden meer.

Gebruik van de ingangen
vanaf maandag 6 september
1.
Kleuters gaan in en uit
via de kleuteringang. Ze worden
bij de deur opgevangen door
een van onze teamleden.
Kleuters gaan onder begeleiding
van de leerkrachten naar buiten.
Dit zal eveneens bij de
kleuteringang/uitgang zijn.
(naast de ingang van de peuters). Ouders wachten
buiten op de kinderen.
2. Groep 3 en 4: Zij hebben hun lokalen op de
bovenverdieping. Deze kinderen zetten hun fietsen
voor het lokaal van groep 8, lopen dan naar het
onderbouwplein en gaan via de ingang op het plein
naar binnen en naar boven. Ze worden daar
opgevangen door een van de teamleden. De
kinderen van groep 3 en 4 doen de schoenen bij de
ingang uit en nemen deze mee naar boven. In de
klusjes worden zowel de jassen, schoenen en tassen
bewaard.

3. Groep 5 en 6: Zij zetten hun fietsen voor de lokalen
van groep 5 en 6. Ze gebruiken de hoofdingang,
worden daar opgevangen door een van de
teamleden, kunnen hun spullen in de kluisjes
opbergen en naar de klassen gaan.
4. Groep 7 en 8: Zij zetten de fietsen voor de
spreekkamer en het lokaal van groep 7. Ze gebruiken
de hoofdingang om naar binnen te gaan en worden
daar opgevangen door een van de teamleden. Ze
kunnen hun spullen in de kluisjes opbergen en naar
de klassen gaan.

Schooltijden
De schooltijden zijn voor alle groepen gelijk en zien er als
volgt uit:
maandag
8:15 - 14:30 uur
dinsdag
8:15 - 14:30 uur
woensdag
8:15 - 12:15 uur
donderdag
8:15 - 14:30 uur
vrijdag
8:15 - 12:15 uur
Inloop kan vanaf 8:05 uur ‘s ochtends.

Start nieuwe schooljaar
Om het nieuwe school feestelijk in te luiden,
hebben voor onze hele IKC workshops
geregeld die verzorgd worden door
Jambo Afrika. De workshops worden
op Het Kofschip gehouden
op woensdag 8 september.
Op maandag 6 september
krijgen de kinderen alvast een voorproefje.
Helaas kunnen we bij deze activiteiten geen ouders
ontvangen in de school. We zullen u via Parro filmpjes en
foto’s sturen, zodat u toch kunt meegenieten van deze
leuke activiteit. Bent u benieuwd naar het aanbod, kijk
dan op de website van Jambo. www.jamboafrika.nl

Jaarkalender
Volgende week worden de jaarkalender uitgedeeld.
Hierin vindt u alle info voor komend schooljaar.

Bewegingsonderwijs/gymlessen
Vanaf donderdag 9 september starten de gymlessen. De
lessen worden gegeven door onze vakleerkracht gym,
meester Maarten, en de groepsleerkrachten. Voor de
kinderen van groep 1 t/m 3 zijn deze lessen op

donderdag ons speellokaal. Deze kinderen hebben geen
specifieke gymkleding nodig. Gymschoenen mogen.
De groepen 4-8 gymmen in sporthal Lentemorgen. We
verwachten dat de leerlingen tijdens de lessen
gymkleding dragen. Na het sporten is er mogelijkheid om
te douchen.

We verwachten dat u buiten wacht tot u wordt
opgehaald door de leerkracht.
Voor ouders van kinderen van groep 1-2 (OVM) en groep
8 (advies voortgezet onderwijs) staan deze gesprekken
gepland in begin november.

Informatie van de groep
Net als vorig jaar zult u de informatie van de groep via
een informatieboekje ontvangen. De boekjes worden in
de loop van de eerste twee weken uitgedeeld.

Personele zaken

Maandagmiddag
Donderdagmiddag

Groep 4 en 5
Groep 6, 7 en 8

16 september: schoolfotograaf
Op donderdag 16 september komt de schoolfotograaf.
Deze dag is er geen gym. Ook dit jaar moeten we er
helaas voor kiezen om niet-schoolgaande broertjes/ zusjes
NIET op de foto te zetten.
Vanaf 8.15 uur worden de broertjes en zusjes vanaf
groep 8 opgehaald en op de foto gezet. Daarna de
individuele kinderen per groep. Afhankelijk van het weer
wordt er binnen of buiten een groepsfoto gemaakt.

20-22 september: Kamp groep 8
Het kamp van groep 8 vindt plaats in
de derde schoolweek, nl. van 20 t/m
22 september.
De kinderen van groep 8 hebben voor
de vakantie hierover alle info
ontvangen.

Week van 20 sept: keer-om gesprekken
groepen 3 t/m 7
Op Het Kofschip vinden we het belangrijk dat ouders en
leerkrachten goed op de hoogte zijn van de ontwikkeling
van hun kind. Daarom starten we elk jaar met de keer-om
gesprekken. Deze kunnen dit jaar fysiek plaatsvinden. Via
Parro wordt u voor deze gesprekken uitgenodigd.
Kinderen van groep 7 nemen ook deel aan de keer-om
gesprekken.

Groepsleerkrachten
Groep 1-2 A
Juf Aukje/Monique ma-di-wo
Juf Karen wo-do-vr
Groep 1-2 B
Juf Maureen ma t/m vr
Groep 1-2 C
Juf Bettina ma-di-wo
Juf Lilia do-vr
Groep 3
Juf Jeannette ma t/m vr
Groep 4
Meester Nick ma t/m vr
Groep 5
Juf Miranda ma t/m vr
Groep 6
Juf Chantal ma t/m vr
Groep 7
Meester Patrick ma t/m vr
Groep 8
Juf Heidy ma t/m vr
Plusklas
Juf Jacquelien di mo
Onderwijsondersteuners
Groep 1-2
Juf Jennifer ma t/m do
Groep 3 en 4
Juf Sandra ma t/m do
Groep 5 en 6
Meester Wouter ma-di-do
Groep 7 en 8
Meester Ronald di t/m vr
Groep 3 t/m 8
Juf Irma ma t/m wo
Functies andere teamleden
Intern begeleider
Taalspecialist
Rekenspecialist
Onderbouwcoördinator
ICT-coördinator
Kanjercoördinator
Muziekleerkracht

Juf Stefanie ma-wo-do
Juf Jacquelien di-wo
Juf Heidy ma t/m vr
Juf Karen wo-do-vr
Meester Nick ma t/m vr
Juf Miranda ma t/ vr
Meeste Berry
ma mo- vr mo

Gymleerkracht
Administratief
medewerkster
Conciërge
Interieurverzorgster
Adjunct-directeur
IKC-directeur

Meester Maarten ma mido hele dag
Juf Wilma vr mo

Mailadressen team
U kunt leerkrachten en onderwijsassistenten benaderen
via hun mailadres:

Meester Peter ma t/m vr
Erna ma t/m vr
Juf Maria ma t/m vr
Meester Frank ma t/m vr

Parro
Naast onze communicatie via Parnassys
voor de nieuwsbrief, communiceren de
leerkrachten via Parro met u.
Controleer alstublieft of de Parro-app
nog werkt op uw telefoon of computer.
Mocht u hiermee problemen hebben,
neem dan contact op met de leerkracht.

Studiedagen schooljaar 2021-2022
De studiedagen voor het komende schooljaar zijn
gepland op:
o vrijdag 22 oktober 2021
o maandag 6 december 2021
o maandag 14 februari 2022
o donderdag 14 april 2022 (LiemersNovum dag)
o vrijdag 20 mei 2022
o vrijdag 1 juli 2022
Op deze dagen zijn de leerlingen vrij van school.

Vakantierooster 2021-2022
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Goede Vrijdag + 2e Paasdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag + vrijdag
2e Pinksterdag
Zomervakantie

25-10-2021 t/m 29-10-2021
27-12-2021 t/m 7-1-2022
28-2-2022 t/m 4-3-2022
15-4-2022 en 18-4-2022
25-4-2022 t/m 6-5-2022
26-5-2022 en 27-5-2022
6-6-2022
25-7-2022 t/m 2-9-2022

Aukje Reijmer: aukje.reijmer@liemersnovum.nl
Berry Tanck: berry.tanck@liemersnovum.nl
Bettina van Dijk: bettina.vandijk@liemersnovum.nl
Chantal Kuiper: chantal.kuiper@liemersnovum.nl
Frank Sessink: frank.sessink@liemersnovum.nl
Heidy de Reus: heidy.dereus@liemersnovum.nl
Irma Smittenberg irma.smittenberg@liemersnovum.nl
Jacquelien Bredenoord
jacquelien.bredenoord@liemersnovum.nl
Jeannette Janse: jeannette.janse@liemersnovum.nl
Jennifer Steur: jennifer.steur@liemersnovum.nl
Karen Vastbinder karen.vastbinder@liemersnovum.nl
Lilia Bezemer lilia.bezemer@liemersnovum.nl
Maarten Stuurman: maarten.stuurman@liemersnovum.nl
Maria Grob: maria.grob@liemersnovum.nl
Maureen Kaal: maureen.kaal@liemersnovum.nl
Miranda Heling: miranda.heling@liemersnovum.nl
Monique Rutjes: monique.rutjes@liemersnovum.nl
Nick Loderus: nick.loderus@liemersnovum.nl
Patrick Oonk patrick.oonk@liemersnovum.nl
Ronald Blij ronald.blij@liemersnovum.nl
Sandra Loeters sandra.loeters@liemersnovum.nl
Stefanie Visser stefanie.visser@liemersnovum.nl
Wouter Kuperus: wouter.kuperus@liemersnovum.nl
Directie Het Kofschip: directie.kofschip@liemersnovum.nl
Directie IKC Platanenlaan:
directie.platanenlaan@liemersnovum.nl
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