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Uit het team 
Zoals u weet is met het vertrek van Madelon een vacature op leerplein 1 ontstaan. Dit wordt nu vooral 
door de vaste leerkrachten opgevangen, zodat er niet nog een nieuw gezicht voor de zomervakantie 
zou zijn. Voor na de zomervakantie zijn we druk op zoek naar een nieuwe leerkracht. De afgelopen 
weken hebben we gesprekken gevoerd met een aantal zeer enthousiaste kandidaten. Ook hebben ze 
een dagdeel meegedraaid, zodat ook zij goed weten waar ze voor kiezen. We zitten in de afrondende 
fase en zijn hoopvol dat wij u in de volgende nieuwsbrief hier meer over kunnen vertellen. 
 
In de volgende nieuwsbrief zullen wij u ook op de hoogte brengen van de groepsindeling van het 
volgende schooljaar. 
 
Sportdag 26 mei 
Op woensdag 26 mei vindt de sportdag plaats op de velden van 
VV Olympia. De kinderen worden daar om 08.30 uur verwacht in 
sportieve kleding en met eten en drinken in hun tas. Om 12.00 
uur is de sportdag afgelopen en moeten de kinderen weer bij 
Olympia worden opgehaald. 
De organisatie ligt, net als voorgaande jaren, in handen van de 
studenten van het MBO Rijnland. Zij hebben wederom een goed 
programma gemaakt voor de kinderen. Wij kijken uit naar een gezellige en sportieve dag. 
 
Mocht het weer te slecht zijn om buiten te sporten, dan zullen wij uiterlijk om 7.30 uur een beslissing 
nemen om de sportdag niet door te laten gaan. Dit zullen wij dan gelijk op Social schools en de mail 
zetten. Er zal dan een alternatief programma zijn en de kinderen worden die ochtend gewoon op 
school verwacht. 
 
Juffen- en meesterdag 9 juni  
Ook dit jaar vieren de juffen en de meester hun verjaardag in de eigen klas. Zij zorgen voor een gezellige 
dag in en om de school. Mocht u als klassenouder iets willen afspreken, omdat de kinderen iets 
geregeld hebben voor hun juf of meester, dan graag even overleggen met de leerkracht.  
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Feestdag 18 juni 
Al zijn er voor de komende tijd versoepelingen aangekondigd, wij hebben niet de verwachting dat de 
pleinparty doorgang kan vinden. Wij vinden het ontzettend jammer, maar de pleinparty zal ook dit jaar 
niet doorgaan. Het zoveelste wat niet door kan gaan en daarom hebben we iets bedacht!  
Het team gaat een knalfeestdag voor de kinderen 
organiseren. We hopen dat wij u als ouders er ook nog 
bij kunnen betrekken, maar dat is nu nog een beetje 
onzeker.  
Ondertussen zijn we begonnen met de 
voorbereidingen en het belooft een geweldige dag te 
worden. Deze feestdag is te organiseren volgens de 
huidige maatregelen, dus we hebben er alle 
vertrouwen in dat dit feest gewoon door kan gaan. We 
houden het nog even spannend wat er precies gaat 
gebeuren, maar zet maar al vast in de agenda: 18 juni 
feestdag op de Plaswijckschool. 
 
Trefwoord 
Deze week zijn we gestart met het thema ‘vasthouden’. In dit thema staan de kinderen stil bij wat hun 
houvast biedt in het leven. Daarbij denken ze na over wat het betekent voor mensen om 
vertrouwdheden ook weer te kunnen loslaten. De Bijbelverhalen gaan over de leerlingen van Jezus die 
na de dood van hun leraar opnieuw houvast moeten vinden. In het verhaal over Hemelvaart lezen we 
dat terug in de scène waarin Jezus afscheid neemt en in een wolk aan de ogen van zijn leerlingen 
onttrokken wordt. Hun vriend en meester moeten ze loslaten, maar hun geloof in hem en zijn 
boodschap geeft hun het houvast om verder te gaan. Vanaf maandag 31 mei is het thema 
‘communiceren’. Kinderen ontdekken hoe belangrijk communicatie is voor de relatie tussen mensen 
onderling en tussen de mens en de wereld om hem heen. Ze worden zich bewust van woorden, 
lichaamstaal en beeldtaal. Bij al deze communicatie gaat het om de mens die betekenis en zin geeft 
aan zijn leven in relatie tot de mensen en de wereld om hem heen. De Bijbelverhalen in dit thema 
komen uit het boek Handelingen van de apostelen en gaan over Saulus. Of Paulus, zoals hij ook wel 
genoemd wordt. 
 
Agenda 
23 en 24 mei: 1e en 2e Pinksterdag. De kinderen zijn maandag vrij. 
26 mei:            Sportdag op de velden van VV Olympia. Start 8.30 uur tot 12.00 uur. 
9 juni:              Juffen- en meesterdag 
16 juni:            Studiedag voor het team, kinderen zijn deze ochtend vrij. 
18 juni:            Feestdag!! 
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De jarigen tot en met vrijdag 18 juni: 

  

 

 

 

De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 18 juni! 

 

 
23 mei Emmalien  
24 mei Manoah  
24 met Lotte  
27 mei Ravy  
27 mei Emanuel  
27 mei Viktoria  
27 mei Basmala  
29 mei Max  
30 mei Suze-Roos  
30 mei Hamza  
 
 
 
 

 
06 jun Thijs  
06 jun Fabian  
08 jun Elise  
12 jun Tim  
12 jun Mike  
13 jun Emma  
15 jun Lotte  
16 jun Sebastiaan  
16 jun Britt  
17 jun Bastiaan  
17 jun Marnix  
 


