
Welkom op onze open dag 
(ochtend) 
Op 20 maart houden alle kindcentra van 
Plateau weer een open ochtend, wij dus 
ook. Vorig jaar hadden we deze gekop-
peld aan onze leiderschapsdag. Dat doen 
we dit jaar niet, want onze leiderschaps-
dag van 27 maart is dit jaar speciaal 
voor pabostudenten, zodat zij kunnen 
zien wat The Leader In Me inhoudt.    
Uiteraard organiseren onze leerlingen die 
dag voornamelijk zélf, om te kunnen oe-
fenen en laten zien wat ze geleerd heb-
ben. 

Voor zover wij weten, is er in Nederland 
nog nooit een leiderschapsdag voor stu-
denten gehouden, dus wij hebben de pri-
meur. 

 

Wat de open dag van woensdag 20 
maart betreft: u bent van harte welkom! 
En zegt het voort: ouders, grootouders, 
ouders die een school voor hun kind zoe-
ken - alle geïnteresseerden mogen die 

ochtend komen kijken in de groepen. We 
houden dan dus een soort open lessen 
die ochtend, waarbij u vanaf de zijlijn ge-
durende maximaal 20 minuten een les 
kan volgen op een door uzelf gekozen 
moment. Omdat er dus wel gewoon les 
wordt gegeven, willen we de kinderen en 
de leerkrachten zo min mogelijk storen.  

Benieuwd? Kom langs. 
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 Deze week staat in het teken van gewoonte 2: begin met het einddoel voor ogen 

Woensdag 6 maart Groep 2/3: NME - geuren en kleuren 
Vrijdag 8 maart  Groep 1: maandshow 

 
Deze week staat in het teken van gewoonte 3: belangrijke zaken eerst 

Vrijdag 15 maart Stakingsdag: leerlingen zijn vrij 
 

Deze week staat in het teken van gewoonte 4: denk win-win 

Maandag 18 maart Groepen 7 en 8: openbaar onderwijsdebat 
Dinsdag 19 maart Alle groepen: Drents voorlezen 
   Ass. schoolarts in bestuurskamer in  De Schakel 
Woensdag 20 maart Open dag 
   Groepen 1 en 2: letterfeestje 
   Ass. schoolarts in bestuurskamer in De Schakel 

 

Het volgende staat niet op de kalender, maar dan weet u het vast:  

Maandag 8 juli  Portfoliomiddag en -avond 



Groep 5 over gewoonte 1 
Hoi. Vandaag ga we het hebben over ge-
woonte 1: wees proactief. 

#1: wees proactief is een gewoonte waar jij 
laat zien dat je proactief bent. 

Wij voeren elke ochtend onze leiderschaps-
rollen uit, zoals het aanzetten van de com-
puters of het uitdelen van schriften. Aan het 
einde van de dag, als het opruimlied aan 
gaat, dan voeren wij ook weer onze leider-
schapsrollen uit.  

Wij vinden dit heel leuk om te doen.  

We hebben in groep 5 er speciale muntjes 
voor. 

Als je iets uit je zelf doet, dan ben je proac-
tief bezig.  

We mogen in de klas zelf muntjes pakken.  
Als je ziet dat iemand proactief is ,maar hij 
heeft nog geen muntje gepakt, dan kan jij 
die aan diegene geven.  

Als wij veel muntjes hebben verdiend, krij-
gen wij een beloning. De vorige keer moch-
ten we een filmpje kijken.  

Parkeerproblematiek rond 
Het Schakelveld 
Al geruime tijd hebben we bij Het Scha-
kelveld te maken met een gebrek aan 
parkeerruimte. Zeker als er ook activi-
teiten in de theaterzaal zijn en het ook 
nog eens wat slechter weer is, dan ra-
ken de parkeerplaatsen al snel overvol. 

In overleg met de gemeente is gekeken 
naar mogelijkheden om de bestaande par-
keerplaatsen uit te breiden. De werk-
zaamheden beginnen komende  
(vakantie)week en starten aan de kant 
van de Van Liefland (noordkant). Als dat 
is afgerond, wordt de zuidkant aangepakt. 
U zult begrijpen dat de werkzaamheden 
overlast met zich meebrengen. In overleg 
met de aannemer proberen wat dat tot 
een minimum te beperken, maar dit laat 
onverlet dat er gedurende de werkzaam-
heden minder parkeerruimte beschikbaar 
is. We willen er ook voor zorgen dat de 
aannemer zijn werk veilig kan doen. We 
hopen op uw medewerking gedurende de 
werkzaamheden. Mochten er vragen of 
opmerkingen zijn, neem dan contact op 
met een van de beheerders (Roel of Johan 
in dit geval). Zij kunnen u ook nadere in-
formatie verstrekken over de werkzaam-
heden en wat er precies gaat gebeuren. 
De gehandicaptenparkeerplaats blijft ook 
in deze tijd alleen bestemd voor mensen 
met een gehandicaptenparkeerkaart.  

Zoals we al een paar keer 
hebben gemeld, toch nog  

een keer deze herinnering:  
we hebben dit jaar  

meivakantie van 
29 april t/m 3 mei 

(dus geen 2 weken)! 


