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Uit het team 
Hierbij ontvangt u een nieuwe nieuwsbrief vanuit de Plaswijckschool. We zijn blij dat we alweer twee 
weken fysiek onderwijs erop hebben zitten. We zijn er trots op dat de kinderen zich zo snel weer 
aanpassen aan een nieuwe situatie. Ook na de voorjaarsvakantie blijven we nog werken in jaargroepen. 
Zodra de situatie het toelaat zullen we naar u communiceren dat we weer in leerpleinen kunnen gaan 
werken. Wel gaan we na de voorjaarsvakantie in de jaargroepen gymmen.  
 
We zijn blij u te melden dat het re-integreren van Babette voorspoedig gaat. Na de voorjaarsvakantie 
gaat ze haar uren verder opbouwen en zal ze op dinsdag, donderdag en vrijdag op de Plaswijckschool 
aanwezig zijn.  
 
Voor nu wensen we u alvast een fijne voorjaarsvakantie!  
 
Corona 
We vinden het fijn om te merken dat veel ouders het zekere voor het onzekere nemen bij een 
verkoudheid. Er is een nieuwe beslisboom beschikbaar die we als bijlage bij deze nieuwsbrief hebben 
gevoegd. Met elkaar zorgen we voor een veilige omgeving op school.  
 
Vanwege de huidige maatregelen moeten we helaas opnieuw de kijkochtenden in maart afzeggen. we 
kiezen er ook voor om geen alternatief aan te bieden omdat we nu in deze weken de CITO-toetsen 
gaan afnemen.  
 
Terugblik studiemiddag 
Op maandagmiddag 25 januari hebben we een online studiemiddag gehad over het ‘Effectieve Directie 
Instructiemodel. Alfons Flik heeft ons in een vogelvlucht meegenomen in de theorie over het EDI-
model en hoe we dit heel praktisch kunnen toepassen in onze lessen. De komende maanden staan er 
verschillende opfrismomenten gepland om te kijken hoe we dit als team oppakken.  
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Trefwoord 
Van 15 februari tot en met 12 maart is het thema van Trefwoord ‘Voelen’. In dit 

thema worden de kinderen zich ervan bewust hoezeer ons voelen ons leven kan 

verrijken. Ze ontdekken hoe onze gevoelens ons vertellen hoe we in relatie staan 

met onszelf en de wereld om ons heen. En wat het betekent om, naast ons 

verstand, ook ons gevoel serieus te nemen wanneer we voor keuzes komen te 

staan. De volgende verhalen uit de Bijbel worden verteld: 

● Jezus wordt geraakt door mensen (Matteüs 9);  

● Kinderen bij Jezus (Matteüs 19, 13-15);  

● Tien melaatse mannen (Lucas 17, 11-19);  

● Iemand genezen op sabbat (Matteüs 12, 9);  

● De blindgeborene (Johannes 9);  

● Een vrouw uit het buitenland (Matteüs 15, 21-28). 

 
Agenda 
20 febr - 28 febr Voorjaarsvakantie 
19 maart  Studiedag; kinderen zijn vrij  
19 maart  Nieuwsbrief 8  
22 maart  Inschrijving ouder-kindgesprekken via Social Schools 
26 maart  Portfolio mee 
29 maart - 1 april Ouder-kindgesprekken  
 

De jarigen tot en met vrijdag 19 maart: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool: 
 In maart komen twee nieuwe kinderen bij ons op school: Max en Noah. Alle twee van 
harte welkom en een hele fijne schooltijd toegewenst! 

21 feb Fedor  
25 feb Wessel  
27 feb Kristijan  
27 feb Ilyas  
03 mrt Leila  
04 mrt Jinane  
04 mrt Afanaisa 

07 mrt Elin  
09 mrt Zayn  
09 mrt Anneke  
09 mrt Esmee  
13 mrt Elsa  
13 mrt Thomas  
13 mrt Emiley 


