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Uit het team 
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar namens het team 
van de Plaswijckschool. We wensen u vooral een gezond jaar toe 
waarin de wereld weer snel een beetje normaler mag worden.  
 
De start van dit kalenderjaar is voor ons allemaal natuurlijk heel 
vreemd. Opnieuw een periode van thuisonderwijs waarin veel 
wordt gevraagd van de kinderen, maar zeker ook van u als ouder. 
We willen u op het hart drukken om contact op te nemen met ons 
wanneer u zorgen heeft. We denken graag met u mee.  
 
Zoals in de mail van deze week is vermeld gaat Babette met haar 
re-integratie beginnen. Zij zal 2 dagdelen per week gaan werken, 
dus het kan zijn dat u haar af en toe weer op school zult zien. Omdat 
re-integreren op twee scholen voorlopig nog te intensief is, zal 
Babette zich de komende tijd voornamelijk richten op de 
Plaswijckschool en pas later de Koningin Wilhelminaschool erbij 
gaan doen. Wel zal Karin wekelijks met Babette blijven overleggen 
over beide scholen. Karin zal Babette de komende tijd gewoon nog 
vervangen. Dat betekent dat Karin en de MT-leden aanspreekpunt 
blijven en Babette in alle rust haar werkzaamheden kan gaan 
opbouwen.  
 
Voorstellen Ilse van der Weel  

Mijn naam is Ilse van der Weel en vanaf de kerstvakantie ben ik officieel werkzaam 
op het leuke leerplein 3. Samen met mijn man en onze twee katten zijn wij afgelopen 
oktober verhuisd van Ede naar Waddinxveen. In de omgeving Ede heb ik al een 
aantal jaar op een school mogen werken in verschillende groepen waar ik het heel 
erg naar mijn zin heb gehad. Sinds oktober heb ik ingevallen op verschillende 
scholen in de regio in verschillende groepen. Zo heb ik ook de Plaswijckschool 
mogen leren kennen. Vanaf januari mag ik dus een vast plekje invullen op de school 
en hoop ik er met de kinderen en de collega's een leuk en leerzaam jaar van te 
maken. 

 
CITO-toetsen 
Op dit moment staan eigenlijk de midden CITO-toetsen gepland. Nu we in de lockdown zitten is dit niet 
mogelijk. We zullen de toetsen afnemen wanneer we weer allemaal op school zijn. We kiezen er dan 
voor om eerst een week weer rustig te wennen aan de schoolomgeving en elkaar. Ook gaan we de 
eerste week inzetten op instructies van lessen en herhaling. De tweede week zullen we dan starten 
met het afnemen van de toetsen. We kunnen na afloop de toetsen evalueren en een plan van aanpak 
maken voor de komende periode. Dit geeft ons een goed beeld voor het onderwijs van de rest van het 
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schooljaar. Na het afnemen van de toetsen zullen we ook de portfolio's maken. De geplande ouder-
kindgesprekken verplaatsen we naar een later moment. U wordt hierover later verder geïnformeerd. 
De leerkrachten staan ook in deze lockdown klaar voor uw vragen. Dus mochten er zorgen of vragen 
zijn, wacht niet af en neem contact op met de basisgroepleerkracht van uw kind.  
Groep 8 is hierop een uitzondering. De ouders van groep 8 zijn en worden apart geïnformeerd over de 
gang van zaken de komende tijd en de planning die hierbij hoort.  
 
Studiemiddag 
Aanstaande maandag 25 januari hebben wij een online studiemiddag. Wij zullen ons dan gaan 
verdiepen in het Effectieve Directe Instructiemodel onder leiding van Alfons Flik. Deze middag zullen 
de leerkrachten vanaf 12.00 uur niet meer beschikbaar zijn voor vragen. Ook de noodopvang zal deze 
dag tot 12.00 uur zijn.  
 
Rots en waterschool 
Afgelopen week kregen we post: het predicaat Rots en 
Waterschool is binnen. Nu zijn we officieel een Rots-en 
Waterschool. We zijn hier heel blij mee en uiteraard enorm 
trots op. Het houdt in dat wij als school alle kinderen een Rots-
en Watertraining aanbieden, dat de leerkrachten geschoold 
zijn of worden om Rots- en Watertrainingen te kunnen geven 
en dat wij dit in ons curriculum hebben opgenomen. Genoeg 
reden dus om hier als school bij stil te staan en er een feestje 
van te maken. We hopen dit zo snel mogelijk te doen wanneer 
de coronamaatregelen het toelaten.  
 
Ouderbijdrage 
In november ontving u van ons het verzoek voor de betaling van de ouderbijdrage 2020-2021. Dank 
aan alle ouders die de ouderbijdrage al hebben betaald. Heeft u dit nog niet gedaan, wilt u dit dan 
alsnog doen? U kunt uw bijdrage storten op rekening NL71 RABO 0128 8387 36 t.n.v. St. De Vier 
Windstreken o.v.v. Ouderbijdrage Plaswijckschool met daarbij de naam en het leerplein van uw 
kind(eren).  
 
House of typing 

Als school vinden we het belangrijk om onze leerlingen zoveel mogelijk 21ste 
eeuw skills mee te geven, daarom hebben we gekozen om de leerlingen van 
groep 5 een typecursus aan te bieden. Deze typecursus wordt bekostigt 
door school. Het oefenen vindt zoveel mogelijk thuis plaats. Op school zal er 
ook regelmatig aandacht aan worden besteed en tijd worden ingeruimd om 
te oefenen. We hopen zo dat de leerlingen de typevaardigheid kunnen 
toepassen op hun werk op school, nu en in de toekomst. 
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Bericht vanuit het CJG 

Aan alle ouders van kinderen van 2 tot 12 jaar biedt het 
Centrum voor Jeugd en Gezin i.s.m. Tischa Neve gratis een 
serie korte webinars aan. 
 
Daar gaan we weer.... wekenlang geen school, geen sport, 
geen leuke tripjes, geen gezellige afspraken met familie en 
vrienden. De kinderen thuis, vakantie, thuis-school en thuis-
werk.. Jij moe, de kinderen moe, wekenlang bovenop 
elkaars lip. Hoe dan?! 

Kun je wel wat tips en handvatten gebruiken? Je krijgt ze van Tischa Neve in deze webinars. Met deze 
tips kun je het thuis ook tijdens de lockdown gezellig houden en actief bezig zijn met je kinderen.  

'Get up! Tijdens de lockdown' bestaat uit 4 korte Webinars van 25 minuten met opvoedinspiratie, 
vol handvatten en tips, voorbeelden en uitleg. Je kunt ze makkelijk tussendoor bekijken. En bij elk 
Webinar krijg je 7 actieve, sportieve filmpjes en opdrachten van team Jonger Oranje voor het hele 
gezin om samen te bewegen. 
 

Bekijk de gratis Webinars Get up! Tijdens de lockdown via www.cjgcursus.nl of via deze link. 

 
Bericht van Buurtsport 12-: 
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag thuis-leren ook nog even lekker bewegen? Kom dan naar 
Buurtsport. Bij de Buurtsport kun je vrij komen spelen, kennis maken met sport en bewegen en 
andere kinderen ontmoeten. De buurtsport wordt aangeboden volgens de richtlijnen van het RIVM. 
Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches. 
 
Buurtsport vindt in het schooljaar 2020-2021* elke week plaats op de onderstaande locaties en 
tijden. 

Dag   Wijk  Locatie Tijd 

Maandag  Korte Akkeren             Schoolplein 
Westerschool     

14.30 tot 16.00 uur 

 Gouda Oost  Schoolplein 
Wereldwijs             

14.15 tot 15.45 uur 

Dinsdag Gouda Oost                Marathonlaan 15.00 tot 16.30 uur 

 Achterwillens     Schoolplein Vindingrijk 14.15 tot 15.45 uur 

 Westergouwe              Schoolplein De 
Ontdekkingsreizigers  

14.00 tot 15.00 uur 

Woensdag Kort Haarlem               Pretoriaplein                 13.30 tot 14.30 uur 

 Kort Haarlem               Zoutmanstraat  15.00 tot 16.00 uur 

Donderdag  Gouda Noord  Schoolplein De Bijenkorf 14.30 tot 16.00 uur 

http://www.cjgcursus.nl/
https://www.cjghm.nl/showcourses.asp?web_id=221&cur_id=3445&ForcePreview=cursus
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 Gouda Noord             Atlantispark 15.00 tot 16.30 uur 

 Goverwelle Kindcentrum 
Goejanverwelle 
Schoolplein Noord 

14.30 tot 16.00 uur 

 Korte Akkeren Schoolplein De KAS 15.00 tot 16.30 uur 

Vrijdag Plaswijck Schoolplein De Cirkel 
(Rijnlust) 

14.30 tot 16.00 uur 

* met uitzondering van de schoolvakanties 
 
Kalender 
25 januari   Studiemiddag; kinderen om 12.00 uur vrij.  
20 februari – 28 februari Voorjaarsvakantie  
 

De jarigen tot en met vrijdag 19 februari: 
  

 
  

 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe kinderen bij ons op school: 
 
 
 

 
 
 
                 
 
 

 
 
 
 

25 jan Maysen  
29 jan Pepijn  
04 feb Evy  
07 feb Wail  
08 feb Kyron  
08 feb Lieke  
09 feb Frédérique  
15 feb Anna 
 
 

Kenza, Bianka en Tess worden in 
februari 4. Hoera! Dan mogen ze 
ook naar de Plaswijckschool! We 
hopen van harte dat de school 
dan weer open is. En natuurlijk 
wensen we alle drie een hele 
fijne schooltijd toe! 
 


