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Uit het team 
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kwam het coronavirus toch de Plaswijckschool in. De afgelopen 
week is dat dan ook de reden geweest dat leerplein 3 geen fysiek onderwijs heeft gekregen. We danken 
de ouders van leerplein 3 voor de begripvolle reacties en de medewerking. Het was een gekke 
gewaarwording om een deel van de school te moeten missen. Wat fijn dat we met dank aan de 
collega’s van leerplein 3 zo snel konden omschakelen naar thuisonderwijs. Hopelijk hebben de 
kinderen op deze manier toch nog een beetje de beleving van school gehad.  
 
Als school hebben we een plan van aanpak geschreven voor verschillende scenario’s. Zoals het 
wegvallen van onderwijs door teveel zieke collega’s of kinderen die in quarantaine moeten. We willen 
u vragen om bij een quarantaineperiode contact op te nemen met de basisgroepleerkracht. Zo kunnen 
we afspraken maken om, waar mogelijk, het onderwijs zoveel mogelijk door te laten gaan.  
 
Juf Marloes 
Helaas moeten we u meedelen dat juf Marloes de Plaswijckschool gaat verlaten. We bedanken juf 
Marloes voor haar inzet op onze school en wensen haar heel veel goeds toe! Dit betekent dat er op dit 
moment twee vacatures openstaan op leerplein 2. Op het moment van schrijven zitten we middenin 
een sollicitatieprocedure waar we u hopelijk zo snel mogelijk meer over kunnen vertellen. Tot die tijd 
vervullen juf Thea en juf Marielle deze vacature naast een invaller.  
 
Even voorstellen: Karin ter Horst … 
Fijn om me even wat uitgebreider voor te kunnen stellen.  
Ik kom uit Woerden, ben 41 jaar en getrouwd met Jeroen. Wij hebben 2 
kinderen: Mark van 11 in groep 8 en Tessa van 12 in de 2e klas van het VO. 
Ik werk nu ruim 7 jaar als directeur op de Wegwijzer in Driebruggen. Daarvoor 
was ik 12 jaar leerkracht op de Prinses Beatrixschool in Bodegraven. Daar heb 
ik in vrijwel alle groepen les gegeven, ben IB-er geweest en MT-lid. 
Naast mijn werk als directeur ben ik voorzitter van de interne auditcommissie 
binnen de Vier Windstreken. Hiervoor bezoek ik met een kleine commissie 
scholen om te kijken hoe de onderwijskwaliteit is. Zo ben ik 2 jaar geleden al 
eens op Plaswijckschool geweest! 
 
De komende tijd zal ik Babette dus vervangen. Ik ga mijn best doen om samen met het team zoveel 
mogelijk door te werken aan de ingezette lijn. Op maandag ben ik in principe aanwezig op de 
Plaswijckschool en op woensdag en vrijdag op de Koningin Wilhelminaschool. 
Praktische zaken zullen voorlopig gewoon door het MT/IB (Thea, Madelon en Natascha) worden 
opgepakt en zij zijn ook het eerste aanspreekpunt. 
Ik hoop dat Babette gauw opknapt, maar in de tussentijd gaan we er het beste van maken! 
 
Karin ter Horst 
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Coronamaatregelen 
We merken opnieuw dat er verwarring is over wanneer kinderen wel en niet naar school mogen 
komen. We voegen als bijlage de meest actuele beslisboom toe. Daarnaast wijzen we u op de regels 
van de Rijksoverheid: 
 
Kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen bij neusverkoudheid gewoon naar school, behalve: 

• als het kind ook andere klachten heeft die passen bij corona;  

• als het kind een huisgenoot is van iemand met corona;  

• als een huisgenoot van het kind naast milde corona klachten ook last heeft van koorts of 
benauwdheid. 

Bron: RIVM 
 

We willen u op het hart drukken om rekening te houden met bovenstaande regels. Bij twijfel kunt u de 
beslisboom raadplegen of even overleggen met school. We hopen op deze wijze dat een ieder zijn 
verantwoordelijkheid neemt. 
 
Corona heeft helaas ook gevolgen voor een aantal van onze activiteiten. Hieronder kunt u lezen voor 
welke activiteiten dit (voorlopig) geldt: 
 

Kijkochtenden 
Helaas gaat de eerste ronde kijkochtenden niet door vanwege de coronamaatregelen. We proberen u 
als ouders nog meer op de hoogte te houden via Social Schools om u zo toch een inkijkje te geven in 
de klassen. Bij vragen kunt u altijd terecht bij de leerkrachten.  
 
Klusdag schoolplein 
Aanstaande zaterdag gaat de klusdag niet door. Zodra de maatregelen versoepeld zijn komt de 
schoolpleincommissie samen met meester Leon met een nieuwe datum. We danken alle ouders 
hartelijk voor het aanbieden van de hulp, graag maken wij hier op een later moment gebruik van.  
 
Sinterklaas 
Corona heeft ook gevolgen voor onze Sinterklaasviering. De aankomst van Sinterklaas zal helaas zonder 
ouders plaatsvinden. Vanwege corona en het afstand bewaren heeft de sint laten weten dat hij dit jaar 

zonder pieten zal komen. Hij gaat daar zelf een passende oplossing voor bedenken      .  
 
Kerst 
Tot slot de Kerstviering. Het is gebruikelijk dat wij het kerstfeest met elkaar vieren in de Pauluskerk. 
Vanwege de huidige maatregelen kunnen wij dit jaar niet met ouders en kinderen terecht in de 
Pauluskerk. Vandaar dat wij als team ervoor kiezen om het kerstfeest op school te vieren met alleen 
de kinderen. De dag en de vorm van het kerstfeest communiceren we op een later moment met u.  
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Nationaal Schoolontbijt 
Op vrijdag 6 november vindt het nationaal schoolontbijt plaats op onze school. Deze dag hoeven de 
kinderen niet thuis gegeten te hebben. Het is fijn als elke leerling een bord, beker en bestek bij zich 
heeft. Op school gaan we met elkaar ontbijten. We staat erbij stil wat een gezond ontbijt is en zullen 
er met elkaar een gezellige maaltijd van maken.  
 

Schoolfruit 
Vanaf 9 november tot en met 16 april zullen wij als school weer EU-
schoolfruit ontvangen. We krijgen op woensdag, donderdag en vrijdag 
fruit voor elk kind. De kinderen hoeven op die dagen zelf geen fruit of 
ander tussendoortje mee te nemen. Op deze manier willen we bijdragen 
aan een gezonde leefstijl van de kinderen.  
 

Herhaalde oproep: klusteam 
Niet alleen thuis, maar zeker ook op een school blijven er klussen liggen. Grote en 
kleine klussen, van iets in elkaar timmeren tot verven, het vastdraaien van 
schroeven enzovoort. Vindt u het leuk om zo af en toe te helpen bij allerlei klussen, 
meldt u zich dan aan voor het klusteam van de Plaswijkschool. Wanneer nodig 
komen we bij elkaar en dan geldt: ‘Vele handen maken licht werk’. Lijkt het u leuk 
dan kunt zich aanmelden bij juf Thea (thea.fokker@d4w.nl) .  
 
Kalender 
31 oktober  Klusdag schoolplein (afgelast) 
4 november  Kijkochtend leerplein 2 (afgelast) 
6 november  Nationaal schoolontbijt  
10 november  Kijkochtend leerplein 3 (afgelast) 
27 november  Nieuwsbrief 4 
 

De jarigen tot en met vrijdag 27 november: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 nov Yael 
03 nov Noah   
06 nov Anna  

07 nov Tess   
08 nov Isa  

15 nov Luca   
16 nov Lena  

17 nov Elianne  
20 nov Abdelnour  
20 nov Maissa   

20 nov Lizzy  
20 nov Soufyan  

21 nov David  
21 nov Noor  
27 nov Mahir  

 

mailto:thea.fokker@d4w.nl
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Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool: 

 
Erik, Stefan, Xem en Milan worden in november allemaal 4 jaar. 

Allemaal alvast gefeliciteerd en wat fijn dat jullie nu naar de basisschool 
mogen! 

 
 
 
 
 


