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Terugblik 2019/2020 
Wat een jaar! Of beter gezegd; wat een half jaar hebben we achter de rug. Veel van wat vertrouwd 
was ging nu totaal anders. Niet alleen een andere directeur per 1 maart, maar halverwege maart 
gingen we over van fysiek onderwijs naar thuisonderwijs. Iets waar we nog nooit mee te maken 
hadden gehad. Niemand had een draaiboek voor dit scenario. Ondanks alles sluiten wij het jaar 
positief af. De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het maken van een schoolplan, 
waarin mooie ambities en doelen voor de komende jaren staan. Na de vakantie gaan we dit plan met 
u delen. 
 

De juffen en meester hebben veel zin in de vakantie en daar gaan ze ongetwijfeld heel erg van 
genieten, maar stiekem kijken ze ook al een beetje naar het volgende schooljaar. We hopen op een 
fijn schooljaar en graag zo normaal mogelijk… 

 
Afscheid groep 8 
Het was een lange tijd spannend of en op welke wijze 
groep 8 de musical ging opvoeren. Gelukkig was het 
afgelopen dinsdagavond zo ver! In de aula van de Goudse 
Waarden werd de musical ‘de Diamantroof’ op geweldige 
wijze uitgevoerd. Ze hebben ontzettend hun best gedaan 
en hun ouders, broertjes en zusjes verrast met deze 
spetterende musical! Vanochtend was het, na even 
uitgeslapen te hebben, toch echt tijd voor het afscheid. 
Traditiegetrouw werden de groep-8jes uitgezwaaid door 
alle andere leerlingen, meester en juffen. Dit zorgde voor 
de nodige emoties… We wensen alle leerlingen van groep 
8 een heel fijne vakantie en veel plezier op hun nieuwe 
school!  
 
Afscheid Johan Moen 
Afgelopen donderdag was meester Johan weer even terug 
op school om afscheid te nemen van de kinderen. Door de 
coronaperiode was dat eerder niet gelukt. Alle leerpleinen 
hebben mooie versierselen gemaakt en per basisgroep was 
er een optreden. Ook hebben we het cadeau van alle 
ouders en kinderen aangeboden: een bon van €125 euro te 
besteden in de fietswinkel! Daar was hij heel blij mee! Als 
afsluiter trakteerde meester Johan iedereen op een ijsje 
van de tuktuk die op het schoolplein stond. Een echt feest 
dus!  
 
  



  
 

 

Nieuwsbrief 11 

15 juli 2020 

 

Plaswijckschool 
Weerestein 37 
2804 GG Gouda 
T: 0182-534118 
E: Plaswijckschool@d4w.nl 
www.d4w.nl/plaswijckschool 
 

 
DA COSTASCHOOL - DE EENDRAGT - DE GOEDE HERDERSCHOOL - DE NESSEVLIET - DE MORGENSTER  

DE REGENBOOG - DE WEGWIJZER - GOEJANVERWELLESCHOOL – IMMANUELSCHOOL - LALLEMANSCHOOL   

KON. WILHELMINASCHOOL - PARK EN DIJK - PLASWIJCKSCHOOL - PRINSES BEATRIXSCHOOL    

SMDB PRINS WILLEM-ALEXANDER - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL  
 

 

Wijzigingen formatie 
In de vorige nieuwsbrief konden we u melden dat we de formatie rond hebben. Helaas kregen we kort 
daarna te horen dat juf Claudia onze school gaat verlaten. Zij gaat een nieuwe uitdaging aan in 
Oudewater. We bedanken juf Claudia voor haar inzet en wensen haar heel veel succes op haar nieuwe 
school. Gelukkig hebben we de formatie alsnog rond. Juf Robin is bereid om een extra dag te werken. 
Zij zal naast juf Marielle de basisgroepleerkracht van 2b zijn en stelt zich hieronder even voor. Tot slot 
nemen we ook afscheid van juf Daniëlla. Zij was het afgelopen jaar werkzaam op leerplein 1 en 2 en 
was daarnaast nog bezig met haar opleiding. We bedanken juf Daniëlla voor haar inzet en wensen haar 
heel veel succes op de internationale school in Capelle a/d IJssel.  
 
Afscheidswoord Claudia 
Na twee bewogen jaren, met als dieptepunt de coronacrisis en als hoogtepunt de geboorte van Sari, 
ga ik de Plaswijckschool verlaten. Na de zomervakantie ga ik in de middenbouw van een voltijd 
hoogbegaafdenschool in Oudewater werken; een lang gekoesterde wens die onverwacht snel in 
vervulling kwam. Maar wat heb ik in de afgelopen jaren op de Plaswijckschool veel mogen leren. Van 
de ervaren en gezellige collega’s, van de ontwapenend eerlijke kinderen en van de ouders en de 
mooie gesprekken die wij hadden. 
Ik vind het heel jammer dat ik velen van u, door de huidige maatregelen, in de afgelopen weken niet 
meer heb gezien, maar wil u op deze manier toch hartelijk bedanken voor het vertrouwen dat u mij 
gaf. Ik zal de kinderen enorm missen en hoop op mijn nieuwe werkplek net zoveel plezier te beleven. 
 
Leerplein 2 – Robin Bontenbal 
Ik ben Robin Bontenbal. Ik ben opgegroeid in Gouda. Nu woon ik met 
mijn vriend en 2 dochters Anna (5) en Elin (2) op een plekje met het 
mooiste uitzicht van Stolwijk. Ik heb ontzettend veel zin om komend 
schooljaar 2 dagen les te geven op de Plaswijckschool (op leerplein 2). 
Want wat een mooi en betekenisvol beroep is het toch! 
 
Ik ben creatief en ik mijn vrije tijd ontwerp ik graag lampen en meubels. 
Daarnaast vind ik het heerlijk om buiten te zijn en ga ik met mijn 
kinderen graag op ontdekking in de natuur. Ik kijk er naar uit jullie na de 
vakantie te ontmoeten. 
 
Leerplein 3 – Madelinde Landweer 
Mijn naam is Madelinde Landweer, ik ben 40 jaar en werk al twintig jaar 
in het basisonderwijs. Na de zomervakantie zal ik vier dagen in de week 
op leerplein 3 gaan werken. Ik geniet ervan om met kinderen te werken, 
hen uit te dagen om zichzelf te laten zien, ze te inspireren om de wereld 
om hen heen te leren kennen, kinderen te helpen waar nodig en hen te 
motiveren zich helemaal in te zetten. Plezier, samenwerken en 
veiligheid zijn daarbij voor mij kernwoorden. In mijn vrije tijd sport ik 
veel en graag (altijd buiten), ontmoet ik graag vrienden en vriendinnen of ben ik te vinden op de 
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camping in Zeeland. Samen met mijn dochter van 12 jaar woon ik in Gouda. Ik hoop u allemaal te 
ontmoeten na de vakantie! 
 
Studiedagen 2020/2021 
De afgelopen tijd is er geschreven aan het nieuwe schoolplan. Hierin komt onder andere naar voren 
dat we ons verder willen scholen het werken met leerdoelen en 4X Wijzer nog verder willen integreren. 
Om deze scholing goed te kunnen volgen zijn we tot onderstaande data gekomen. Noteert u deze 
dagen alvast in uw agenda? 
 

Donderdag 24 september 2020 Vanaf 12.00 uur 

Woensdag 7 oktober 2020 Vanaf 12.00 uur 

Maandag 25 januari  Vanaf 12.00 uur 

Vrijdag 19 maart 2021 Hele dag 

Dinsdag 6 april Hele dag 

Woensdag 16 juni Hele dag  

 
Indeling leerpleinen 
Tijdens de wenochtend hebben we de kinderen verteld over de verhuizing van de leerpleinen. 
Leerplein 3 zal volgend jaar zijn op de plek van leerplein 2. Leerplein 2 verhuist juist naar het midden 
van de school waar nu leerplein 3 zit. Vanwege het vertrek van de bibliotheek zal leerplein 1 dit lokaal 
krijgen en maken we van het huidige lokaal van groep 3 een ‘wissellokaal’. Het wissellokaal gaat ingezet 
worden als plek voor workshops, RT, techniek etc. Alle leerpleinen gaan gebruikmaken van dit lokaal. 
 
Geannuleerde vakanties 

Een bericht namens de leerplichtambtenaar: 
Helaas zijn er geboekte vakanties geannuleerd wegens het coronavirus. Dit is echter geen reden  om 
de vakantie later in het jaar onder schooltijd te laten plaatsvinden. 
Het coronavirus vraagt aanpassing van iedereen. De Leerplichtwet biedt in dit geval geen ruimte voor 
verlof. Er is geen mogelijkheid, anders dan de geldende regels, om vakantie buiten de schoolvakantie 
te laten plaatsvinden. 
 
Fotograaf 11 september  
Op vrijdag 11 september worden de schoolfoto’s gemaakt. Dit jaar doen we dat voor het eerst via ‘de 
Nieuwe Schoolfoto’ waardoor het een en ander anders zal gaan. Op de website 
www.nieuweschoolfoto.nl kunt u een indruk krijgen van de foto’s die worden gemaakt.  Onder 
schooltijd gaan de kinderen individueel, met hun basisgroep en met hun broertjes en zusjes op de foto. 
Na schooltijd is er ook nog (beperkt) ruimte om jongere kinderen met hun grote broer/zus op de foto 
te laten gaan. Op woensdag 2 september komen hiervoor intekenlijsten te hangen op de ramen bij de 
hoofdingang. 
 
  

http://www.nieuweschoolfoto.nl/
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Sportdag 16 september  
Helaas kon door het Coronavirus de sportdag niet doorgaan. De studenten van het MBO hebben deze 
sportdag helemaal voorbereid en geven de sportdag nog graag aan onze leerlingen. De sportdag zal 
plaatsvinden op woensdag 16 september van 08.30 – 12.00 uur op de velden van SV Gouda. De 
sportdag wordt helemaal georganiseerd door de leerlingen van het MBO waardoor ouderhulp dit 
keer niet nodig is.  
 
Kalender 
17 juli    Laatste schooldag; om 12.00 uur begint de vakantie!  
24 t/m 28 augustus  We zijn op school weer via mail en per telefoon bereikbaar.   
31 augustus   Start schooljaar 2020/2021 
4 september   Nieuwsbrief 1 
8 september   Informatieavond leerplein 2 
10 september   Informatieavond leerplein 1 en 3 
11 september   Schoolfotograaf 
14 t/m 17 september  Ouder-kindgesprekken  
16 september   Sportdag (inhaal van dit schooljaar) 
 

De jarigen tot en met de zomervakantie:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe kinderen na de zomervakantie: 

 

 

16 juli Daphne  
17 juli  Tessa  
18 juli  Tijmen  
18 juli  Siënna  
20 juli  Quinn  
22 juli  Jessy  
25 juli  Julie  
25 juli  Fenna  
27 juli Izabela  
29 juli  Wesley  
30 juli  Younes  
30 juli  Nino  
30 juli  Noor  
31 juli  Tobias  
02 aug Maysa 
 

03 aug  Carmen  
06 aug  Lea  
06 aug  Lieve  
08 aug  Larina  
09 aug  Kyan  
10 aug  Mika  
12 aug  Senna  
12 aug  Milan  
15 aug  Chelsea  
19 aug  Redouan  
23 aug  Dustin  
23 aug  Liam  
24 aug  Matti  
26 aug  Rowan  
02 sep Keturah 

Dave in basisgroep 1B,  Maud, Lisanne, Jasmijn, Roxy, Rodin, Jacey en Liv in basisgroep 1C: 
allemaal van harte welkom op de Plaswijckschool. We wensen jullie een hele fijne schooltijd 
toe! 
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Het team van de Plaswijckschool wenst u een fijne vakantie! 
 

 


