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14 maart: NL-doet.  
Gisterenavond zijn we met een kleine voorbereidingscommissie bij elkaar geweest om de plannen uit te werken voor “NL-doet”. 
De werkzaamheden zijn merendeels buiten, in de tuin en op het plein van de school. Maar er zijn ook een paar binnenklussen. 
Na de voorjaarsvakantie kunt u uw naam noteren op intekenlijsten die we in de school ophangen.  
We vinden het erg fijn als u van de partij bent op 14 maart! We beginnen die dag om 8.30 uur. Maar u bent natuurlijk net zo 
welkom als u pas later op de ochtend kunt aansluiten, of juist eerder weer weg moet. De kinderen kunnen natuurlijk gewoon 
meekomen. Wij zorgen voor koffie, thee en limonade met iets lekkers.  

 
Om u een indruk te geven van de werkzaamheden:  
- Nieuwe struikjes planten in plaats van de dode buxusstruikjes 
- Repareren van de evenwichtsbalk 
- Opknappen van de tribune en huisje op het kleuterplein  
- Het recht leggen van scheefgezakte tegels 
- In het gebouw willen we een bibliotheekruimte maken in de kleine instructiekamer 
tegenover groep 1/2. 
 
NL-doet is in Nederland al jaren een succesvolle activiteit. De 
Wilhelminaschool doet voor het eerst mee. We zijn erg 
benieuwd of het een succes wordt.   
 

Oprit 
Eén van de buitenklussen is kort geleden al opgepakt door één van de ouders. De school heeft nu een 
echte oprit. Een hele verbetering voor de kinderen die met de fiets naar school komen!  
 
Van het bestuur 
Ten aanzien van de huisvesting van scholen in deze wijk worden er verhalen verteld die niet kloppen. Graag wil ik u wat meer 
vertellen over het beleid van het bestuur omtrent de toekomst van de school. 
Onlangs is het uitvoeringsplan voor het Integraal Huisvestingsplan van de gemeente Gouda bekend geworden. Hierin is 
opgenomen dat binnen een termijn van 5 tot 10 jaar er nieuwbouw/renovatie voorzien wordt van het pand waarin nu de 
Bijenkorf is gevestigd.  
In het nieuwe/gerenoveerde gebouw zullen zowel de Bijenkorf als de Wilhelminaschool worden ondergebracht. Uitgangspunt 
voor het nieuwe/gerenoveerde gebouw zal zijn dat beide scholen betrokken worden bij de vormgeving van het gebouw, zodat 
recht wordt gedaan aan de onderwijsconcepten en de identiteit van beide scholen. Voor de Wilhelminaschool zullen we blijven 
inzetten op een kleinschalige uitstraling, waarbij geborgenheid een belangrijke waarde is.  Uiteraard zullen we u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen.   
 
Met vriendelijke groet,  
Diana Lorier,  
Voorzitter College van Bestuur van De Vier Windstreken.  
 
School op Seef 

Binnenkort mogen we een klein feestje gaan 
vieren. Ons School op Seef label wordt 
verlengd omdat de school, in de ogen van de 
beoordelingscommissie, goed uitvoering 
blijft geven aan het verkeersonderwijs. U 
kunt daarbij denken aan de lessen op het 
plein, de veilige schoolroute, de 
dodehoeklessen e.d.  Fijn, we zijn er blij 
mee! 
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Uit het team 
We hebben de laatste weken erg meegeleefd met de zorgen en het verdriet van onze collega Jason. 
Afgelopen week overleed zijn vader. We hopen en bidden dat Jason troost en sterkte mag vinden om dit 
verlies te kunnen dragen.  
  
Afscheid 
Over ruim een maand ga ik afscheid nemen van de Plaswijckschool en Wilhelminaschool, 31 maart is mijn laatste werkdag…… En 
vanaf 1 maart is Babette de Vries aangesteld als directeur van de Plaswijckschool en 
Wilhelminaschool. Dat betekent dat we nog een maand lang alle tijd hebben om alles over te dragen. Dat gaat helemaal goed 
komen! 
“Je kijkt er wel naar uit zeker?” heb ik de afgelopen maanden verschillende malen gehoord. Enerzijds kan ik zeggen dat ik nog 
steeds veel plezier heb in het werk, ik geniet nog net als 40 jaar geleden, van de gesprekken met collega’s, ouders en natuurlijk 
de kinderen. Maar anderzijds is het ook fijn om de verantwoordelijkheden die bij dit werk horen neer te kunnen leggen. Des te 
meer als je afscheid kunt nemen op een moment dat het goed gaat met de scholen en dat je er alle vertrouwen in kunt hebben 
dat het goed blijft gaan. 
Op de Wilhelminaschool ben ik (vanaf augustus 2018) maar een korte periode directeur geweest. Reden om het afscheid een 
beetje bescheiden te houden. Wel heb ik begrepen dat ik op 27 maart ’s morgens geen afspraken mag maken. Die ochtend is 
gereserveerd voor de kinderen van Wilhelminaschool. U verneemt er vast nog wel meer over.  
 
Johan Moen.   

Trefwoord 
De meeste spullen zijn wel vervangbaar, maar mensen en dieren niet. Als iemand ontbreekt die je dierbaar 
is, kun je een groot gemis ervaren. Hoe lang iemand ontbreekt, speelt daarbij natuurlijk ook een rol.  
Deze week wordt het Bijbelverhaal verteld over de verloren zoon. Hij vraagt een voorschot op zijn erfenis 
en trekt de wijde wereld in. De vader heeft geen idee of en wanneer hij terugkomt. Hij staat elke dag op de 
uitkijk om te zien of zijn zoon terugkomt.  
 

Agenda: 
24 t/m 28 februari: Voorjaarsvakantie 
5 maart:   Vergadering Medezeggenschapsraad 
14 maart:   NL-doet 
18 maart:   Wijkbegroetingsdag 
26 maart:   Kijkavond kunstproject 
 
Brede School   
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje activiteiten vindt u het 
programma voor Gouda-Noord.  

 

We wensen de kinderen die de komende tijd jarig 
zijn een hele fijne verjaardag!     
 

25 februari: Britt (groep 4),   
27 februari: Inge (gr 2/3) en Yuri (gr 5), 
2 maart: Emma (gr 2/3),  
7 maart: Kalila (gr 2/3), 11 maart: Sanne (gr 7/8) 
    

Van harte gefeliciteerd allemaal! 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html

