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Vanuit het team 
We hebben een heel vreemde tijd achter de rug, maar zitten tegelijkertijd nog 
middenin een fase die allesbehalve normaal is. We denken dan ook aan een ieder 
die op welke manier dan ook te maken heeft gehad met het Coronavirus. Heel veel 
sterkte! 
 
Maandag gaan we weer starten op onze mooie school. De afgelopen dagen is er 
hard gewerkt door de leerkrachten om alles klaar te maken om op een goede 
manier te kunnen starten. We zien ernaar uit om de kinderen weer te ontmoeten. 
 
Maatregelen op de Plaswijckschool 
Op dinsdag 28 april hebben we u middels een brief geïnformeerd over de wijze waarop wij de 
maatregelen toepassen op school. Het is een heel document, maar we willen u echt vragen om alles 
goed door te lezen zodat u aanstaande maandag of dinsdag niet voor verrassingen komt te staan. 
Hieronder hebben we nog enkele aandachtspunten: 

 Voor de verschillende ingangen is met tape aangegeven wat 1,5 meter afstand is. We willen u 
vragen om de kinderen de instructie te geven dat ze achter deze lijn wachten tot de deur open 
gaat en de leerkracht aan de kant is gegaan.  

 De deur staat dagelijks van 08.15 tot 08.45 uur open om de inloop van de kinderen te kunnen 
spreiden.  

 Groep A gaat op maandag, donderdag en woensdag om de week naar school. Op maandag en 
donderdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 14.00 uur uit, de groepen 5 t/m 8 om 14.15 uur. 
Woensdag zijn de groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur uit, de groepen 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur uit.  

 Groep B gaat op dinsdag, vrijdag en woensdag om de week naar school. Op dinsdag en vrijdag 
zijn de groepen 1 t/m 4 om 14.00 uur uit, de groepen 5 t/m 8 om 14.15 uur. Woensdag zijn de 
groepen 1 t/m 4 om 12.15 uur uit, de groepen 5 t/m 8 zijn om 12.30 uur uit.  

 Groep 1 heeft afwijkende dagen, zie hiervoor de gestuurde mail.  

 Er worden nu geen gymlessen gegeven. Wanneer deze weer starten, zullen wij dit met u 
communiceren. In plaats van gymlessen zal er meer ruimte zijn voor buitenspelen.  

 Daarnaast blijven we benadrukken: houd afstand, gebruik je gezonde verstand en blijf bij 
klachten thuis tot de klachten 24 uur weg zijn geweest. Alleen op deze manier werken we met 
elkaar aan een veilige omgeving voor de kinderen en de leerkrachten.  

 
Leerplein indeling schooljaar 2020/2021 
Naast dat we heel druk zijn met de school vormgeven voor de komende weken, wordt er ook al 
nagedacht over volgend schooljaar. Vanaf volgend schooljaar zal de leerplein indeling er iets anders 
uit gaan zien dan dat u de afgelopen jaren gewend was. Dit geldt voor leerplein 2 en 3. In overleg met 
de MR kiezen we voor de volgende verdeling: 

 Leerplein 2:  groep 4 en 5 

 Leerplein 3:  groep 6, 7 en 8 



  
 

 

Nieuwsbrief 9 

9 mei 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  
 

 

Beide leerpleinen hebben volgend jaar ongeveer 60 leerlingen wat zorgt voor een mooie verdeling. 

Zo hebben we voor alle kinderen de juiste aandacht en tijd. Daarnaast sluit deze verdeling beter aan 

bij de kerndoelen voor het thematisch werken. Ondanks de andere verdeling van de groepen blijven 

de leerlingen in dezelfde basisgroep als waar zij nu in zitten (A en B stroom). Op leerplein twee zijn er 

volgend jaar twee leerkrachten aanwezig met daarnaast ondersteuning van een onderwijsassistent. 

Op leerplein 3 wordt er de meeste tijd gewerkt met drie leerkrachten en daarnaast ook 

ondersteuning van een onderwijsassistent. Het is fijn dat we door het groeiend aantal leerlingen een 

extra leerkracht kunnen inzetten. De indeling van de leerkrachten wordt eind juni met u 

gecommuniceerd.  

Activiteiten 
Normaal gesproken komen nu de nieuwsberichten over de komende activiteiten. Helaas kunnen de 
geplande activiteiten zoals meester- en juffendag en de pleinparty vanwege de geldende maatregelen 
niet doorgaan. Dit geldt ook voor schoolreisjes die al gepland stonden.  
 
Facebookbericht van bestuur JAVD: 
Zoals we allemaal weten, kan dit jaar de JAVD niet worden gelopen. De organisatie van de JAVD heeft 
toch een mogelijkheid gevonden om de medaille 2020 te verdienen. 
 
Het facebookbericht op de pagina van de JAVD luidt: 
 
“De gehele maand mei staat er dagelijks van 9.00 uur tot 21.00 uur bij de Nessepolderstraat 26 in 
Goverwelle een kraam klaar waar jij, met een volwassen huisgenoot, al 
wandelend, je medaille van mag komen afpakken. Na betaling van € 2.- 
per medaille, die je in de brievenbus mag doen, of ter plekke betaalt 
met een QR-code, kun je deze op eigen verantwoording meenemen. 
Let erop dat je deze dag (of een andere dag) wel 1 x 5 km gewandeld 
hebt! Je verdient hem dan ook echt! Er is dit jaar geen leeftijd aan 
gebonden zodat iedereen die wandelt deze mooie gedenkpenning kan 
komen ophalen. Succes! Blijf gezond, blijf wandelen en dan zien wij 
jullie allen graag terug tijdens de 62e editie van de jeugdavondvierdaagse in Gouda van 25 t/m 28 mei 
2021. Voor meer info of wil je liever in deze periode niet wandelen maar wel alvast een medaille bel 
naar 06-28124241.” 
 
Bericht vanuit het CJG 

Op 20 mei 2020 organiseert het Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. 
Tischa Neve het webinar Tieners & Geld voor 
alle ouders met kinderen van 10 tot 18 jaar. 
 

Tieners en geld….. dat valt nog niet mee. Voor henzelf niet, maar ook niet 

voor jou als ouder. Te snel uitgeven, gezeur om geld, hoge 

telefoonrekeningen en veel te dure uitgaven, om maar wat te noemen. 
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Tieners kiezen nog lang niet altijd handig of verstandig. En de langere termijn overzien, daar zijn ze 

op deze leeftijd nog niet goed toe in staat. 

In dit gratis webinar gaat Tischa Neve, kinderpsychologe en opvoedkundige, er samen met andere 

ouders over in gesprek. Je krijgt tips en handvatten voor de financiële opvoeding van je tiener.  

 

Dit webinar vindt plaats op woensdag 20 mei van 20.30 tot 21.30 uur. 

Aanmelden voor de CJG-webinar  Tieners & Geld kan via www.cjgcursus.nl of via deze link.  

Er is een beperkt aantal aanmeldingen mogelijk. Na het webinar is deze een maand terug te kijken. 

 

Kalender 
12 mei:  Studiemiddag gaat niet door!  
21 en 22 mei:  Hemelvaartsweekend: leerlingen zijn vrij.  
1 juni t/m 5 juni Pinkstervakantie: leerlingen zijn vrij.  
12 juni   Nieuwsbrief 10 
 

De jarigen tot en met vrijdag 12 juni: 
11 mei Oumaya El Mahjoubi   basisgroep 3B  
11 mei Jax Tusveld    basisgroep 1B  
11 mei Kevin Vink    basisgroep 3B  
16 mei Skye van Leen    basisgroep 1A  
18 mei  Vera de Boer    basisgroep 1A  
20 mei  Sem van Rotterdam   basisgroep 2B  
21 mei  Tristen van Wetten   basisgroep 2A  
23 mei  Emmalien Brabers   basisgroep 1B  
24 mei  Manoah Honkoop   basisgroep 2B  
24 mei  Lotte van Leeuwen   basisgroep 1C  
27 mei  Basmala Serifi Kanfaoui  basisgroep 2B  
29 mei  Max Brandse    basisgroep 3B  
30 mei  Suze-Roos Dijkstra   basisgroep 2B  
30 mei  Hamza Madraz   basisgroep 1A  
06 juni  Thijs Bakker    basisgroep 1B  
06 juni  Fabian Visscher   basisgroep 2B  
08 juni  Elise Beuning    basisgroep 2A  
12 juni  Tim Rond    basisgroep 1C  
12 juni  Mike Straub    basisgroep 1A  
 
Nieuwe leerling op de Plaswijckschool: 

 
Op zaterdag 27 mei wordt Ravy van Dijk 4 jaar. Welkom in basisgroep 1C Ravy!  
 

https://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3388&ForcePreview=cursus

