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Uit het team 
Voor u ligt weer een nieuwe nieuwsbrief van de Plaswijckschool. Zoals u gemerkt heeft moeten we 
vaak een beroep doen op invallers. Helaas is het zo dat ook invallers te maken krijgen met (klachten 
die horen bij) het coronavirus. We doen ons uiterste best om zoveel mogelijk oplossingen te bedenken 
om alle kinderen naar school te laten komen. Helaas zal het weleens voor gaan komen dat we een 
groep thuis moeten laten omdat de invalpool dan leeg is. We hopen hierin op uw begrip.  
 
Daarnaast zijn we blij u mee te kunnen delen dat de formatie op leerplein 2 weer rond is. Monique 
Steiginga komt per 1 december onze school versterken. De ene week werkt zij 4 dagen de andere week 
5 dagen. Op deze manier kan juf Thea weer haar MT-dagen invullen. Monique heeft in de afgelopen 
weken al veel bij ons ingevallen dus is een bekend gezicht voor de kinderen.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Basisgroep 2A Monique Monique Monique Monique Monique/Thea 

Basisgroep 2B Marielle Thea Thea Marielle Marielle 

 
Babette herstelt met kleine stapjes. Ze hoopt komende weken een paar uurtjes langs te komen op 
allebei de scholen. Na de kerstvakantie zal gestart worden met het re-integratieproces. Karin ter 
Horst blijft zo lang vervangen. Karin is als interim-directeur de komende weken op wisselende dagen 
aanwezig op de Plaswijckschool. Dat heeft te maken met de feestdagen. Na de kerstvakantie zal Karin 
voornamelijk op de vrijdagen aanwezig zijn op de Plaswijckschool. 
 
Voorstellen Monique Steiginga 
Ik ben Monique Steiginga, 45 jaar, ik heb een vriend en 1 kind Naomi (21).Ik 
woon in Nesselande. Na 6 jaar in Den Haag en 1 jaar in Nieuwerkerk aan den 
Ijssel gewerkt te hebben, ga ik nu een nieuwe uitdaging aan in groep 4/5 op 
de Plaswijckschool. Ik ben om de week op de vrijdag vrij. Ik vind het in mijn 
vrije tijd leuk om gezellig af te spreken, te sporten en dingen te ondernemen 
met mijn vriend, kind en familie. 
 
De thuiswerkende Sint   
Net als velen van u werkt de Sint dit jaar veel vanuit huis.  We weten daarom niet of het dit jaar gaat 
lukken om Sint op  4 december op school te ontvangen! Vanuit dit thema zal de Sintviering op een 
ludieke , eigentijdse manier op school plaatsvinden. En weest u maar gerust, ik heb uit zeer 

betrouwbare bron vernomen, dat de Sint en zijn roetveeg juffen uhh Pieten       
de Plaswijckschool dit jaar niét voorbij zullen gaan . Helaas voor u ouders zal het 
Sintfeest zich helemaal binnen school afspelen, dit in verband met de regels 
omtrent het afstand houden. Via social schools proberen we u zoveel mogelijk 
een inkijkje te geven van deze dag. We houden de schooltijden aan die voor die 
dag gelden: 8.30 – 14.15 met uitzondering van 1c die om 12.00 uur uitgaat. 
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Samen met de kinderen gaan wij er een gezellige, feestelijke  Sinterklaasdag van maken  
  
Kerst 
Op donderdag 17 december 2020 vieren we het kerstfeest op school. Om 08.15 uur start de inloop 
waarna we om 08.30 uur met elkaar aanschuiven aan het kerstontbijt. Het ontbijt wordt in 
samenwerking met de Ouderraad geregeld i.v.m. corona. De kinderen hoeven dit jaar zelf geen eten 
mee te nemen. Na het ontbijt zullen we met elkaar stilstaan bij het kerstfeest door middel van een 
viering. Op Social Schools en in de volgende nieuwsbrief zullen we een uitgebreid verslag schrijven.  
 
Leden gezocht voor de Ouderraad 
De ouderraad ondersteunt de Plaswijckschool bij allerlei activiteiten. Wij zetten ons in om samen met 
het team van leerkrachten leuke activiteiten te organiseren op school. Wij komen 5 tot 6 keer per jaar 
bijeen voor een overleg en verder stemmen wij praktische zaken af via de mail of telefoon/app. 
 
Wij helpen bij feesten als Sinterklaas, Kerst en Pasen. Daarnaast organiseren wij de Meester- en 
Juffendag en deelname aan de Jeugdavondvierdaagse en zijn wij actief op de Sportdag en bij de 
Pleinparty. Naast deze praktische hulp, stelt onze penningmeester ieder jaar een begroting op, zodat 
de ouderbijdrage op een goede manier wordt verdeeld en ten goede komt aan alle kinderen. Vanwege 
de Coronapandemie zijn een aantal activiteiten nu wat soberder dan normaal, maar er is vanuit het 
team nog altijd voldoende hulp nodig van ouders. 
 
De ouderraad bestaat momenteel uit 6 ouders: Bianca Vink, Eline van Wetten, Marieke van den Heuvel, 
Marjolein Wateler, Patrick Crielaard (penningmeester) en Inez Sprong (voorzitter) 
 
Aan het eind van dit schooljaar zullen Bianca en Inez de ouderraad verlaten, omdat hun kinderen naar 
de middelbare school gaan. Daarom zijn we op zoek naar nieuwe ouders die ons willen versterken. 
Daarom deze oproep. Lijkt het je leuk om mee te helpen bij allerlei activiteiten die het nog leuker 
maken voor onze kinderen op school, dan horen wij het graag. Voor meer informatie kan je terecht bij 
de voorzitter, Inez Sprong, via inez.sprong@hotmail.com of 06-552 66 925. 
 
Kinderfonds Brede School 
In de bijlage bij deze nieuwsbrief vindt u een folder over het Kinderfonds. Het Kinderfonds is voor alle 
kinderen van 4 t/m 18 jaar die in een moeilijke financiële situatie leven. Het is een aanvulling op het 
kindpakket van de Gemeente Gouda. Ouders kunnen een aanvraag doen voor producten of diensten 
(bijv. schoolreisjes, huiswerkbegeleiding, fiets) voor hun kind(eren). Zie voor meer informatie en 
aanmelden de bijgevoegde folder of www.bsgouda.nl.  
 
Kalender 
4 december Sinterklaasviering 
17 december Kerstontbijt en kerstviering  
18 december Kerstvakantie (kinderen om 12.00 uur uit) 
3 januari Start school 

http://www.bsgouda.nl/
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De jarigen tot en met 19 december:    Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool: 
                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 

 
28 nov Rahma  
06 dec Venitcia  
09 dec Sybren  
12 dec  Olivia  
13 dec Bente  
17 dec Selçuk 

 
Jayson, Giovanni en Jane  
worden in december 4 
jaar. Van harte welkom 
in groep 1C en een hele 
fijne schooltijd 
toegewenst! 


