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Vanuit het team 
Zoals eerder met u gecommuniceerd is werken Johan en Babette deze maand samen, beide in de 
functie van directeur. Deze maand gebruiken we vooral om alle zaken, van zowel de Plaswijckschool 
als de Koningin Wilhelminaschool, over te dragen. Johan zijn laatste werkdag is dinsdag 31 maart. Hij 
neemt officieel afscheid op de dag van de pleinparty (3 juli). De afgelopen maanden zijn we druk bezig 
geweest met het vormen van een MT op school. Ik ben blij u te kunnen vertellen dat vanaf 1 april, 
naast Babette, het MT bestaat uit Thea Fokker en Madelon Weerheim. Ook bij hen kunt u terecht voor 
al uw vragen betreffende schoolzaken.  
 
Corona 
We hebben als school niet veel toe te voegen aan het onderwerp dat momenteel de 
gemoederen beheerst. We proberen (letterlijk en figuurlijk) het hoofd koel te houden 
door vast te houden aan de preventieve maatregelen die al eerder getroffen zijn. 
Daarnaast sluiten we ons uiteraard aan bij het beleid van de overheid en van ons 
bestuur.    
 
Overheidsbeleid:  
Tot nader orde geldt dat de scholen niet gesloten worden. Dit besluit is genomen omdat: 
- er relatief minder besmettingen zijn 
- scholen minder internationaal georiënteerd zijn 
- jongeren minder risico’s lopen 
- sluiting draagt weinig bij aan de bestrijding van de crisis en het effect van sluiten van scholen is 
ontwrichtend voor de maatschappij.   
 
D4W beleid:  
De scholen van de Vier Windstreken volgen uiteraard de aanwijzingen uit Den Haag. Enkele afspraken 
die door ons bestuur met de medewerkers van D4W gecommuniceerd zijn:  
- De scholen blijven open 
- Kinderen die verkoudheidsklachten hebben blijven thuis, ook als zij geen verhoging hebben 
- Evenementen waarbij meer dan 100 personen aanwezig zijn, worden afgelast  
- Thuiswerken is in het onderwijs vooralsnog geen optie (hoewel leveranciers mogelijkheden voor 
(t)huiswerk voorbereiden).  
 
Schoolbeleid:  
- Als kinderen verkouden zijn, keelpijn hebben of hoesten of niezen, kunnen ze dus niet op school 
komen. Als deze klachten onder schooltijd ontstaan, bellen we de ouders op om de kinderen op te 
komen halen.   
- We laten ’s morgens de deur van de school wat langer open, zodat u en de kinderen gelegenheid 
hebben om wat meer gespreid binnen te komen. De deur gaat om 8.15 uur open en om 8.40 uur willen 
we echt kunnen beginnen met de lessen.  
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We gaan wél klussen op 14 maart.  
Het is natuurlijk goed te begrijpen dat de landelijke organisatie van NL-DOET mensen geen risico’s wil 
laten lopen. Temeer als je bedenkt dat NL-DOET ook georganiseerd wordt bij instellingen in de zorg, 
zoals verpleeghuizen.   
Maar wij willen aanstaande zaterdag (met minder dan 100 mensen!) de schoolplein klusdag wel graag 
door laten gaan. We vinden het erg fijn als u van de partij bent op 14 maart! We beginnen om 9.00 
uur. U bent natuurlijk ook welkom als u pas later op de ochtend kunt aansluiten, of juist eerder weer 
weg moet. De kinderen kunnen gewoon meekomen. Wij zorgen voor koffie, thee en limonade met iets 
lekkers.  
 
Inspectiebezoek 
Op maandag 2 maart hebben we een bezoek gehad van een inspecteur. Eén keer in de vier jaar ben je 
als school aan de beurt voor een bezoek van de onderwijsinspectie. Dit kan zijn om de school te 
beoordelen of omdat de school geselecteerd is voor een thema onderzoek. Dit laatste was bij ons het 
geval. Het thema onderzoek was ‘Ruimte in meesterschap”, oftewel; hoeveel ruimte ervaren 
leerkrachten als het gaat om professionalisering en meedenken/beslissen bij veranderingen op school 
en werken aan kwaliteit? De onderwijsinspectie gebruikt deze onderzoeken om goede voorbeelden op 
scholen te zoeken en deze te delen met andere scholen. In april 2021 komt over dit onderwerp een 
rapport op de site van de onderwijsinspectie. 
De inspecteur heeft een rondleiding gehad waarbij ze de leerlingen en leerkrachten aan het werk heeft 
gezien en er zijn uitvoerige gesprekken gevoerd met leerkrachten. Ik kan u vertellen dat de inspecteur 
vol lof was over de dingen die zij bij ons op school gezien en gehoord heeft. De manier waarop er vorm 
gegeven wordt aan het onderwijs en het enthousiasme en betrokkenheid van leerkrachten is een 
voorbeeld voor anderen; aldus de inspecteur. Zij gaf aan dat de Plaswijckschool een ‘inspirerende 
school’ is!  
Op deze mooie complimenten mogen we met z’n allen héél trots zijn. 
 
Paasviering 
Op donderdag 9 april vieren we  het Paasfeest. Dit vindt onder schooltijd 
plaats in De Veste en is alleen voor de kinderen. We gebruiken de 
Paasviering van Trefwoord met als thema: Wie volgt?  
In het verhaal van de viering volgen een paar kinderen een lang touw en 
komen zo steeds voorbeelden tegen van iets wat je kunt volgen. 
Van elk leerplein zullen verschillende kinderen een (kleine) rol in het stuk 
vervullen. De komende week worden deze rollen verdeeld en gaan we op 
school hiermee aan de slag. Zo hopen we samen een mooi Paasfeest voor 
te bereiden!  
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Jeugdavondvierdaagse 
Komende week start de inschrijving voor de 
jeugdavondvierdaagse in Gouda. De avondvierdaagse wordt 
dit jaar gelopen van 12 t/m 15 mei. De kinderen lopen vier 
avonden achtereen, gemiddeld 5 km per avond. De Goudse 
jeugdavondvierdaagse wordt voor de 61e keer gelopen en is 
elk jaar weer een enorm spektakel. 
Vanuit de Plaswijckschool wordt de jeugdavondvierdaagse 
georganiseerd door de Ouderraad. Alle kinderen van groep 3 t/m 8 krijgen in de loop van volgende 
week het inschrijfformulier mee naar huis. U kunt uw kind(eren) inschrijven t/m vrijdag 3 april. 
Deelname kost € 7,00 per kind. Het inschrijfformulier, met het bijbehorende bedrag, kunt u inleveren 
in de rode brievenbus op school. 
Deze rode brievenbus staat de komende weken op de kast bij leerplein 3. Als u uw kind opgeeft, 
wordt er van u verwacht dat u zelf ook een avond meeloopt. Geeft u meerdere kinderen op, dan 
moet u dus ook meerdere avonden meelopen. 
Op het inschrijfformulier kunt u aangeven op welke avonden u wel/niet kunt. Wij proberen hier zo 
goed mogelijk rekening mee te houden. 
Na de inschrijving ontvangt u begin mei meer informatie via de mail, o.a. over de aanvangstijden en 
op welke dag(en) u zelf mee moet lopen. Als er voor die tijd al vragen zijn dan kunt u deze stellen aan 
Inez Sprong, voorzitter van de Ouderraad via inez.sprong@hotmail.com 
 
 
 
Oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep-oproep- 
Er wordt een dringend beroep gedaan op u als ouder 
door het team luizenpluisouders. Na elke vakantie 
worden alle kinderen, op woensdag en vrijdagochtend 
gelijk om half 9, gecontroleerd op luizen. Doordat dit nu 
maar een paar ouders zijn, neemt dit veel tijd in beslag 
en daarom de dringende vraag om meer ouders die bij 
deze belangrijke taak willen helpen. Iedereen kan dit en 
met meer mensen is het zo gedaan. Mocht u een keer 
willen meekijken wat het precies inhoud, kunt u na de 
meivakantie op woensdag of vrijdagochtend om half 9 
een keer vrijblijvend binnen lopen. 
 
 
 
 

mailto:inez.sprong@hotmail.com
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Trefwoord 

De komende weken staat het thema ‘Verbondenheid’ centraal. Wat 
verbondenheid betekent ervaar je (of mis je) binnen concrete 
relatievelden. De verbondenheid tussen twee mensen, binnen een 
groep, als volk en soms zelfs als wereldburger. Waar zien de kinderen 
dat mensen verbonden zijn of waar zien ze eenzaamheid of 
verwijdering? Welke betekenis heeft die verbinding en waarom is ze 
waardevol? 
In de Bijbelverhalen gaat het over Jezus die zich verbonden toont met 
verwarde mensen en een lamme op een draagbed. Mensen voor wie 
de deelname aan de gemeenschap niet vanzelfsprekend is. Jezus geeft 

hun, in Gods naam, weer nieuw perspectief. 
 
 
Brede School  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje 
activiteiten vindt u het programma voor Plaswijck/ Bloemendaal. 
In de hal van onze school vindt u ook veel informatie over de verschillende activiteiten.  
 
 
Kalender 
14 maart:                                   NL Doet! Schoolplein klussendag 
16 maart:                                   Kijkochtend leerplein 3 
18 maart:                                   Studiedag team, kinderen vrij! 
23 maart:                                   Kijkochtend leerplein 1 
24 maart:                                   De Grote Rekendag 
9 april:                                        Paasviering voor de kinderen onder schooltijd 
10 april t/m 13 april:                Paasweekend 
17 april:                                      Koningsspelen 
23 april:                                      Studiemiddag voor het team, kinderen zijn om 12:00 uur vrij! 
27 april t/m 6 mei:                   Meivakantie 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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De jarigen tot en met vrijdag 9 april: 
 
13 maart  Elsa Grefhorst   basisgroep 1A  
13 maart  Thomas Grefhorst  basisgroep 1A  
13 maart  Emiley Oljans   basisgroep 1B  
19 maart Rebekka Kneefel  basisgroep 3B  
19 maart Marcel Suhail   basisgroep 2B   
20 maart Nienke Maarsen  basisgroep 3B  
23 maart Soulaiman Tatou  basisgroep 2B   
24 maart Tim Oskam   basisgroep 1A   
25 maart Seth Reijven   basisgroep 2B   
30 maart Dean Broekhof  basisgroep 3B  
30 maart Ezra Timmer   basisgroep 2B   
31 maart Sofie de Boer   basisgroep 1C   
02 april Tim Vink   basisgroep 2B  
03 april Aklilu Tesfazghi Eyasu basisgroep 2A 
04 april Elena Wegerif   basisgroep 3A   
 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 9 april uit! 


