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Kerst  
Wat fijn om met de kinderen, ouders en andere familie, samen Kerstfeest te mogen vieren. Wat een mooie betrokkenheid en 
onderlinge verbondenheid ervaar je op zo’n moment!  
Dat geldt ook voor de goed bezochte Kerstborrel na afloop. Hartelijk dank voor de door één van onze ouders geregelde 
sponsoring door een grote kruidenier!   
Maar ook hartelijk dank aan alle ouders die, op welke manier dan ook, ons geholpen hebben bij alle activiteiten in deze 
Kerstweek.  
En tenslotte ook onze dank voor uw bijdragen voor onze “adoptieschool” Kidjana in Nairobi. De collectie bij de uitgang heeft 
bijna € 223 opgebracht. Daar kan de leiding van de school veel mee doen in Kenia.  

 
Meer Kerstvieringen 
In de kerken worden de komende 
dagen ook Kerstvieringen voor 
kinderen gehouden:   
-Op 22 december is er om 15.30 
uur een Kerstfeest in de Veste 
aan de Ridder van Catsweg 300 
(meedoen is verkleden om 15 
uur).   
-Ook op 22 december is er om 
10.30 uur een viering van de 
Federatie van Kerken in de St. 
Joostkapel, Lage Gouwe 134. 
 
 
 

Een nieuwe directeur 
We zijn enorm blij dat deze week bekend gemaakt kon worden dat Babette de Vries de nieuwe directeur wordt van de 
combinatie Plaswijckschool en Wilhelminaschool. Babette heeft kwaliteiten die de adviescommissie en de 
benoemingscommissie bijzonder aanspreken.  Het team kijkt er naar uit om met haar te gaan samenwerken. In de eerste 
nieuwsbrief van 2020 zal Babette zich aan u voorstellen.  
 
Uit het team 
Het is fijn u te kunnen melden dat we de afgelopen tijd weer een paar keer hebben kunnen bijpraten met onze collega’s 
Daniëlle en Marjon. Zij gaan beiden vanaf januari weer nieuwe stappen zetten in het kader van hun re-integratie.  
Sinds de herfstvakantie hebben juf Dorien Groen en juf Dini Daudey vanuit onze vervangingspool gewerkt in groep 1/2. Zij 
hebben echter te kennen gegeven daar nu mee te willen stoppen. Het valt hen zwaar om langdurig te vervangen. Dat begrijpen 
we, want niet voor niets hebben deze oudere collega’s gekozen voor een aanstelling in de vervangingspool. We bedanken Dini 
en Dorien voor hun inzet voor de kleuters van groep 1/2. 
Nieuwe vervangers vinden, is momenteel bijna onbegonnen werk. Er zijn nu ook in Gouda scholen die weten dat ze na de 
Kerstvakantie de formatie niet rond zullen hebben….. Gelukkig kennen wij nog iemand met een Pabo-diploma die wel 
gelegenheid heeft om in te vallen: Juf Jantine Moen zal samen met juf Lieve de Ruiter voorlopig de 
leiding in groep 1/2 op zich nemen. Jantine en Lieve hebben allebei al wat ervaring met de groep.     
 
Schoolarts 
De leerlingen van groep 2 zullen binnenkort uitgenodigd worden voor een onderzoek door de 
schoolarts. U ontvangt de uitnodiging per post. Onderling kunt u van tijdstip ruilen.  Op 7 januari 
komen de schoolarts en de assistente op school om zich voor te stellen. De onderzoeken vinden plaats 
bij de GGD, Thorbeckelaan 5.  
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Van de klussencommissie 
We zijn op zoek naar vakspecialisten die ons in voorkomende 
gevallen kunnen helpen. We besparen voor de school veel geld 
als we in eigen gelederen mensen kunnen vinden die 
bijvoorbeeld een extra stopcontact kunnen plaatsen of de 
riolering kunnen ontstoppen….. We horen graag van u.  
 
Herinnering ouderbijdrage  
Veel ouders hebben inmiddels de vrijwillige ouderbijdrage voor 
dit schooljaar betaald. Deze herinnering is bedoeld voor degenen 
die er nog niet aan toe kwamen. De brief inzake de 
ouderbijdragen hebben we u op 30 november toegestuurd.  
 
 
 

 

 

 
Agenda:    
6 januari  Eerste schooldag van 2020 
12 januari Start projectweken sociale veiligheid en 

seksualiteit 
13 januari vergadering Medezeggenschapsraad 
19 januari begin van de toetsweken 
22 januari voorleesontbijt 
10 februari studiemiddag 
12 februari rapport 
 

Sponsor van de Kerstborrel:  
 
 

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.  
 

 
Theater 
Op 13 februari 2020 start er een nieuwe reeks Theater- en Musicallessen voor kinderen van 4 t/m 6 jaar bij het 
Jeugdtheaterhuis in Cultuurhuis Garenspinnerij. Tijdens deze lessen ontdekken ze op speelse wijze hoe leuk het is om te 
zingen, dansen en toneel te spelen. Ze ontdekken nieuwe kanten van zichzelf, maken nieuwe vrienden, krijgen meer 
zelfvertrouwen en er wordt vooral veel plezier gemaakt! Op donderdag 30 januari van 15:45 tot 16:15 uur kunnen kleine 
theaterliefhebbertjes in Cultuurhuis Garenspinnerij een gratis proefles volgen om een idee te krijgen van wat een les van het 
Jeugdtheaterhuis nu precies inhoudt, of om een keer een vriendje of een vriendinnetje mee te nemen. Inschrijven voor deze 
gratis proefles kan via www.jeugdtheaterhuis.nl.  

 
 
 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
https://www.mailinglijst.nl/redirect.aspx?l=1080035&a=1618130&t=H&ls=2739&ahash=4E0B8022B08681D9D109BA9F59DF226C263FD35B122C1097581456044BD7E4B4&lhash=AAEB6F7EB7A4812CA1E8C6A697937AE4BCDB9D928A128EFABA91B1C929A674FE
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We feliciteren de kinderen die de komende weken jarig zijn:  
Isa uit groep 6/7 op 22-12, Leandro uit  groep 7/8 op 24-12, Amin en Abia uit groep 4 op 
25-12, Devran uit groep 1/2 op 27-12, Dorith uit groep 1/2 en Soliman uit groep 7/8 op   
1 januari, Marinthe uit groep 5 op 6-1, Willemijn uit groep 4 op 8-1, Eva uit groep 5 op 
15-1 en David uit groep 2/3 op 17 januari.   
  
Nieuw op onze school:  
We verwelkomen Artam in groep 3 en Lisa in groep 1/2. We hopen dat jullie een fijne tijd 
krijgen op de Wilhelminaschool.  
 
 

Het team van de Wilhelminaschool wenst u 
fijne Kerstdagen en een mooi 2020! 

 
 
 

  


