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Vanuit het team 
Donderdag 16 januari zit het verlof van juf Claudia erop en zal zij weer beginnen op leerplein 2. Het 
schuiven van leerkrachten gedurende het jaar proberen we te voorkomen, maar soms ontkomen we 
er niet aan. Helaas zal er dus ook een kleine verschuiving plaatsvinden na de kerstvakantie. Als juf 
Claudia terugkomt (woensdag, donderdag en vrijdag) op leerplein 2, zal juf Linda weer gaan werken 
op leerplein 3 (dinsdag en woensdag). Meester Léon blijft tot aan de zomervakantie 4 dagen werken.  
Het ziet er dan als volgt uit: 
 

 Maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Basisgroep 2A Marloes Marloes Marloes Claudia Claudia 

Basisgroep 2B Léon Léon Claudia Léon Léon 

Basisgroep 3A Thea Linda Linda Thea Thea 

Basisgroep 3B Maaike Maaike Maaike Maaike Babette 

 
Juf Ingrid heeft ons erg geholpen bij de invulling van het zwangerschapsverlof van juf Claudia en wij 
bedanken haar voor haar inzet en enthousiasme. Zij heeft ondertussen een andere baan gevonden 
en gaat na de kerstvakantie in de kinderopvang werken. 
 
Groepen naar huis sturen 
Het is echt een laatste oplossing, maar soms zijn we genoodzaakt om een groep extra vrij te geven 
omdat er geen invallers beschikbaar zijn. De Vier Windstreken beschikt over een goed gevulde 
invalpool, waar wij in geval van ziekte een beroep op kunnen doen. Helaas zijn wij niet de enige 
school die kampt met zieke collega’s en dat kan dus betekenen dat de invalpool leeg is. Nadat 
groepen verdeeld zijn, andere leerkrachten extra gewerkt hebben, is er geen andere oplossing meer. 
Wij streven ernaar dit altijd vroegtijdig met u te communiceren en zullen ook nooit zonder uw weten 
om kinderen naar huis sturen. Wij hopen op uw begrip. 
 
Kerstviering 
Sinterklaas is nog maar net vertrokken of wij denken alweer aan de kerstviering. Zoals de afgelopen 
jaren inmiddels gebruikelijk is willen we met alle kinderen op woensdag 18 december om 17.00 uur 
op school dineren. Om 19.00 uur is de kerstviering in de Pauluskerk voor alle kinderen en andere 
belangstellenden. Voor het diner hebben we uw hulp nodig om eten te 
maken voor de kinderen. Op de leerpleinen hangen vanaf aanstaande 
maandag intekenlijsten met diverse mogelijkheden en suggesties voor 
het diner. Eigen ideeën zijn ook altijd welkom. Als u voor ons wilt 
koken, dan kunt u zich inschrijven op de lijst. U kunt dan op woensdag 
18 december het gerecht om 17.00 uur op school brengen. Voor het 
diner willen we graag nog rechauds lenen. Wilt u deze en de schalen 
van naam voorzien? U kunt deze na de maaltijd of donderdagochtend 
weer meenemen. Wij hopen dat het kerstfeest weer een 
onvergetelijke avond mag worden.  
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Kerstkaarten 
Elk jaar zien we vlak voor de vakantie in de klassen een grote uitdeling van kerstkaarten onder de 
klasgenootjes. De manier waarop we dit vorig jaar gedaan hebben is ons goed bevallen en we willen 
het graag dit jaar weer zo doen. Ieder kind zal op school een speciale kerstkaart maken met een wens 
voor een klasgenoot. Als uw kind zelf nog kerstkaarten aan vriendjes/vriendinnetjes wil uitdelen dan 
kunnen deze buiten schooltijd gegeven worden. Alvast heel hartelijke bedankt! 
 
Intern begeleiding 
Natascha Hooft en Thea Fokker zijn de Intern Begeleiders van de Plaswijckschool. Natascha voor 
groep 1 tot en met 4 en Thea voor groep 5 tot en met 8. Natascha is tevens leerkracht op leerplein 1 
en Thea op leerplein 3. Natascha en Thea voeren leerlingbesprekingen met groepsleerkrachten, zijn 
betrokken bij het opstellen van plannen voor extra ondersteuning en gaan na wat het rendement van 
het onderwijs is. Voor vragen over de ontwikkeling van uw kind verwijzen wij u in eerste instantie 
naar de leerkracht, maar indien gewenst kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de IB-ers. 
Mochten er zorgen zijn, horen zij dit graag en denken zij graag, samen met de leerkracht, met u mee. 
Loop dan even binnen en maak een afspraak of stuur een e-mail naar de desbetreffende IB-er. 
 
Verlof wegens afwijkende vakanties 
Vakantieverlof is volgens de leerplichtwet niet toegestaan, tenzij er door de aard van het beroep van 
één van de ouders geen enkele gezinsvakantie mogelijk is gedurende het jaar. Een rooster technisch 
probleem bij de werkgever mag echter niet gezien worden als een reden voor verlof.  
Als u meent een beroep te kunnen doen op de regeling voor vakantieverlof, komt u dit dan s.v.p. 
ruim op tijd (8 weken van tevoren) bespreken met de schoolleiding.  Overleg met de 
leerplichtambtenaar kan soms noodzakelijk zijn. Om teleurstellingen en hoge kosten te voorkomen, 
verzoeken we u dringend om nooit een vakantie te boeken voordat u toestemming heeft! 
  
Verlof wegens gewichtige omstandigheden 
Diverse bijzondere omstandigheden kunnen reden zijn voor het toekennen van een verlofdag. Hierbij 
kunt u denken aan een verhuizing van het gezin, het bijwonen van een huwelijk, ernstige ziekte of 
overlijden, of een huwelijksjubileum van ouders of grootouders. Het verlof wordt toegekend door de 
schoolleiding. Een formulier voor het aanvragen van dit verlof zetten we op onze website. Het is ook 
verkrijgbaar bij de schoolleiding.   
  

30 en 31 januari  
Begin januari zullen we ons als team beraden over de vraag wat wij gaan doen bij de volgende 
landelijke staking op 30 en 31 januari. U verneemt dit tijdig van ons. 
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School van de week 
Deze week hebben de kinderen een voucher uitgedeeld 
gekregen, waarmee ze in januari voor 1 euro kunnen gaan 
zwemmen in het Groenhovenbad. Dat kan in de week van 20 
t/m 26 januari 2020, want dan is de Plaswijckschool ‘School van 
de Week’! 
 

Trefwoord 
Wat betekent het als mensen zeggen dat ze geloven? Geloven in 
Sinterklaas, geloven in Kerstmis, geloven in je ouders, geloven in vrede... 
In deze periode onderzoeken de kinderen verschillende betekenissen 
van het woord geloven. Een week over geloven, niet geloven en 
twijfelen. Over geloven in mensen en geloven in God. 
In de Bijbelverhalen waarin Lucas de geboorte van Jezus beschrijft, 
wordt vooral gevraagd te geloven in het wonder van het kind. Zacharias 
mag geloven dat zijn vrouw Elisabeth een zoon krijgt, Johannes. En Maria mag geloven dat zij de 
moeder wordt van de Messias, de lang verwachte koning. Hier betekent geloven: vertrouwen in het 
prille begin van een betere en rechtvaardigere wereld 
 
Brede School  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje 
activiteiten vindt u het programma voor Plaswijck/ Bloemendaal. 
In de hal van onze school vindt u ook veel informatie over de verschillende activiteiten.  
 
Kalender 
18 december:                           Kerstviering 
20 december:                           Om 12:00 uur begint de kerstvakantie 
6 januari 2020:                         Eerste schooldag na de kerstvakantie 
27 januari:                                 Studiemiddag, kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij. 
 
Jarigen 
De jarigen tot en met vrijdag 17 januari: 
09 dec  Sybren Quik  basisgroep 3B pl  
12 dec Nil Bostancioglu  basisgroep 3A pl  
12 dec Olivia Hababa   basisgroep 1C pl  
13 dec Bente den Boer basisgroep 2A pl  
17 dec Selçuk Yildiz   basisgroep 3A pl  
23 dec Victoria Verkade  basisgroep 2A pl  
25 dec Nelleke Slieker  basisgroep 1A pl  
25 dec Joshua van de Water  basisgroep 1B pl  
26 dec Ruben Beuning  basisgroep 2B pl  
27 dec Safouan El Kaddouri  basisgroep 2A pl  

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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06 jan Jaylee Arendsen  basisgroep 3A pl  
07 jan Jason Groenendijk  basisgroep 1C pl  
08 jan Marilene Zaal   basisgroep 1C pl  
09 jan Ela Bostancioglu  basisgroep 2A pl  
11 jan Thomas Spoel   basisgroep 2B pl  
13 jan Tessel van Amen  basisgroep 3A pl  
13 jan Naomi Holthuijsen  basisgroep 3B pl  
16 jan Dex Mourik   basisgroep 2B pl  
 
 
Nieuw kind op de Plaswijckschool: 
                                    Op 24 december wordt Vajén Blom 4 jaar. Na de kerstvakantie komt ze in  
                                    basisgroep 1C. Alvast van harte gefeliciteerd en welkom op de Plaswijckschool! 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 17 januari 2020! 
 
 


