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Vanuit het team 
De afgelopen nieuwsbrieven stonden elke keer weer in het teken van nieuwe maatregelen. Ook nu 
mogen we weer terugkijken op een week met een nieuwe situatie. Wat zijn we blij om alle kinderen 
weer ‘gewoon’ op school te mogen ontvangen. Zo kunnen we dit vreemde schooljaar toch op een 
goede wijze afsluiten. We bedanken u voor alle medewerking de afgelopen weken. We hebben  
ervaren dat we het echt samen hebben gedaan.  
 
De afgelopen weken hebben we diverse sollicitatiegesprekken gevoerd om de formatie voor het 
schooljaar 2020/2021 rond te krijgen. We zijn blij om u te vertellen dat we de formatie rond hebben 
voor het komende schooljaar. Hieronder stellen de nieuwe collega’s van LP 1 en LP2 zich voor en kunt 
u de formatie vinden. Madelinde zal zich in de volgende nieuwsbrief aan u voorstellen. Voor de 
kinderen van leerplein 3 is zij al een bekend gezicht.  
 
Leerplein 1 – Jantine Moen 
Graag zou ik mij aan jullie willen voorstellen. Ik ben Jantine Moen, 28 jaar, 
geboren en getogen in Gouda maar sinds mijn studententijd woon ik in 
Utrecht. Sommigen zullen mij al wel kennen omdat ik al enige jaren af en 
toe een collega heb vervangen op de Plaswijckschool wanneer dat nodig 
was. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan! Daarom ben ik enthousiast 
dat ik mij komend schooljaar als vast gezicht (op leerplein 1) bij het 
Plaswijckteam mag voegen. Ik kijk ernaar uit om jullie na de 
zomervakantie te ontmoeten of hernieuwd kennis te maken. 
 
Leerplein 2 – Marielle Overeijnder 
Ik ben Marielle Overeijnder en ik woon met mijn twee dochters, Fien (7) en Jet 
(5), in Gouda. Na de afgelopen jaren op verschillende basisscholen in Rotterdam 
te hebben gewerkt, start ik volgend schooljaar op leerplein 2 op de 
Plaswijckschool, waar ik erg veel zin in heb! 
Naast dat ik leerkracht ben, ben ik ook kinderyogadocent. In mijn vrije tijd ben ik 
graag buiten, oefen ik op mijn gitaar en doe ik uiteraard ook aan yoga! Ik kijk er 
naar uit jullie en de kinderen na de vakantie allemaal te ontmoeten! 
 
Formatie 2020/2021 

Basisgroepen  Leerkrachten 

1a Esther Huber (maandag t/m donderdag) Jantine Moen (vrijdag) 

1b Natascha Hooft (ma/wo/do) Madelon Weerheim (di/vrij) 

1c Wilma van Manen (ma/di/vrij) Jantine Moen (woe/do) 

2a Marloes Poldervaart (maandag t/m woensdag) Claudia Rumondor (di/do) 

2b Mariëlle Overeijnder (ma/do/vrij) Thea Fokker (woe/vrij) 

3a Madelinde Landweer (maandag, woensdag 
t/m vrijdag) 

Loes Prinsen (ma/di) 
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3b Maaike ten Hooven (dinsdag t/m vrijdag) Léon Terwen (ma/di/vrij) 

Extra 
ondersteuning 

Marianne van der Tang (ma/wo/do) 
Leerplein 3 

Jordana Joseph (ma/di/do/vrij) 
Leerplein 1 en 2  

 
We hebben een combinatie gevonden van ervaren collega’s en nieuwe collega’s waar we heel blij mee 
zijn. De MR heeft met bovenstaand plaatje ingestemd en kon zich hier ook in vinden. Naast de 
basisgroepen hebben we ook de extra taken verdeeld. Claudia zal vanaf komend schooljaar haar 
expertise weer inzetten en de muzieklessen voor de gehele school verzorgen. Natascha zal vanaf 
komend schooljaar de zorg coördineren van de gehele school en is in die rol de intern begeleider van 
de Plaswijckschool. Thea en Madelon vormen samen met Babette het managementteam. Babette zal 
haar tijd verdelen over de Koningin Wilhelminaschool en de Plaswijckschool. Hieronder ziet u precies 
wie wanneer aanwezig is.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Leerplein 1 Esther 
Natascha 
Wilma 

Esther 
Madelon 
Wilma 

Esther 
Natascha 
Jantine 

Esther 
Natascha 
Jantine 

Jantine 
Madelon 
Wilma 

Leerplein 2 Marloes 
Marielle 

Marloes 
Claudia  

Marloes 
Thea 

Marielle 
Claudia 

Marielle 
Thea 

Leerplein 3 Loes 
Madelinde 
Léon 

Maaike 
Loes 
Léon 

Maaike 
Madelinde 
Loes 

Maaike 
Madelinde 
Marianne 

Maaike 
Madelinde 
Léon 

Muziek   Claudia   

IB  Natascha   Natascha 

MT  Thea  Thea 
Madelon 

 

Babette  Ochtend Middag  Hele dag Middag 

 
Maatregelen Plaswijckschool 
Ondanks dat de huidige situatie op school bijna weer als normaal aanvoelt, is het nog steeds 
allesbehalve normaal. We willen u dan ook nogmaals wijzen op de maatregelen die ervoor zorgen dat 
we allemaal veilig en gezond naar school kunnen. Laat uw kind thuis bij:  
 

- Verkoudheid  
- Niezen 
- Hoesten 
- Tijdelijk minder ruiken en proeven  
- Keelpijn  
- Moeilijk ademen 
- Koorts  
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De huidige situatie zorgt ervoor dat u de leerkrachten weinig zult zien. Mocht u een leerkracht willen 
spreken, vragen wij u om contact op te nemen met de leerkracht. De leerkrachten zijn voor 8.00 uur 
en na 14.15 uur per mail te bereiken. Vervolgens zal er via mail of telefonisch contact met u worden 
opgenomen. Op deze manier hopen wij dat de samenwerking tussen ouders en school zoveel 
mogelijk normaal kan verlopen.  
 
Ouder-kindgesprekken  
Vanwege de maatregelen is het niet mogelijk om de ouder-kindgesprekken in de week van 29 juni op 
school te voeren. We gaan daarom de gesprekken via Google Meet of telefonisch doen. U krijgt vanaf 
aanstaande woensdag een week de gelegenheid om u in te schrijven via Social Schools. Hiervoor hoeft 
u op dit moment niets te doen, u krijgt een dag voor de inschrijving een bericht van Social Schools. Op 
de dag van uw ouder-kindgesprek krijgt u een link toegestuurd waarmee u toegang kan krijgen tot het 
gesprek met de leerkracht. We verwachten dat uw kind hierbij aanwezig is, tenzij anders afgesproken 
met de basisgroepleerkracht. Wanneer uw gesprek telefonisch plaatsvindt, zal de leerkracht (anoniem) 
contact opnemen op de afgesproken tijd.  
 
Veilig parkeren 
We hebben de laatste tijd opgemerkt dat de laad- en losplek aan de kant van de Plaswijckweg weer 
veelvuldig gebruikt wordt als parkeerplaats. We willen u erop wijzen dat dit voor gevaarlijke situaties 
zorgt. Vanwege de corona-maatregelen komen er meer kinderen dan gebruikelijk op de fiets die de 
Plaswijckweg niet kunnen overzien. We willen u dan ook vragen om gebruik te maken van de 
parkeerplekken rondom de school.  
 
Terugkoppeling enquête 
We bedanken u voor het invullen van de enquête. Het gemiddelde cijfer voor het thuisonderwijs van 
de Plaswijckschool is een 7,4. We hebben een mix van complimenten en opbouwende kritiek gekregen 
waarvoor dank.  We nemen het mee en zullen de genoemde opmerkingen gebruiken om ervan te leren.  
 
Afscheid Johan 
Op 31 maart jl. was de laatste werkdag van onze directeur Johan Moen. Na een lange carrière in het 
onderwijs geniet hij nu van een welverdiend pensioen. Vanwege de corona-maatregelen hebben wij 
als school nog geen afscheid van hem kunnen nemen. Dit willen wij alsnog doen op donderdag 9 juli. 
Johan komt die dag naar school en de kinderen zullen hem op gepaste wijze uitzwaaien. Daarnaast 
nemen we als team die dag ook afscheid van Johan. We willen Johan verrassen met een mooi cadeau. 
Hij houdt erg van fietsen en is al een tijd voor een nieuwe fiets aan het sparen. We willen hier graag 
een bijdrage voor geven. Als u het leuk vindt om hieraan mee te doen, kunt u een klein bedrag 
meegeven aan uw kind. Bij juf Babette in haar kamertje staat een spaarpot waar dit bedrag in gedaan 
kan worden. Ook zal zij de klassen rond komen om het geld op te halen. 
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Trefwoord  
Het thema van deze periode in de methode Trefwoord is: Protesteren.  
Protesteren is een recht. Je mag er gebruik van maken om te strijden 
voor iets dat je belangrijk vindt. Onderzoek toont aan dat mensen die 
ergens de straat voor opgaan loyaal zijn aan de democratie. Het zijn 
geen lastige lui die de snelweg bezetten, maar betrokken burgers die 
hopen op verandering in de maatschappij. 
 
In de bijbelverhalen horen we dat haat tegen Joden al in de tijd van Ester bestond. Zij komt ertegen in 
opstand en kan voorkomen dat haar volk wordt uitgeroeid en zich mag verzetten. 
 
Kalender 
29 juni  Deze week zijn er ouder- en kindgesprekken. 
3 juli  Pleinparty: gaat niet door.  
9 juli  Wenochtend 
9 juli  Afscheid Johan Moen 
10 juli  Portfolio mee naar huis             
14 juli   Afscheidsavond groep 8 
15 juli  Laatste schooldag groep 8 
17 juli  Laatste schooldag: kinderen om 12.00 uur uit 
31 augustus Start schooljaar 2020/2021 
 
De jarigen tot en met woensdag 15 juli 
12 juni   Mike Straub (2014)    basisgroep 1A  
13 juni   Emma Crielaard (2014)   basisgroep 1B  
16 juni   Sebastiaan Burghgraaff (2012)  basisgroep 1A  
16 juni   Britt Lakerveld (2013)   basisgroep 1B  
17 juni   Bastiaan van Hofwegen (2015)  basisgroep 1C  
17 juni   Marnix Kulik (2009)    basisgroep 3A  
20 juni   Quinn van der Werf (2014)   basisgroep 1B  
21 juni   Leroy Oribhabor (2010)   basisgroep 2A  
22 juni   Jessy Groenendijk (2011)   basisgroep 2A  
23 juni   Jasper Buskermolen (2015)   basisgroep 1C  
23 juni   Marit van den Heuvel (2013)   basisgroep 1B  
25 juni   Leanne Kooreman (2008)   basisgroep 3B  
28 juni   Dani Rond (2013)    basisgroep 1A  
29 juni   Sabine Kooreman (2011)   basisgroep 2A  
30 juni   Abby Korn (2015)    basisgroep 1C   
03 juli   Liam den Arend (2012)   basisgroep 1A  
04 juli   Sander van de Graaf (2008)   basisgroep 3B  
04 juli   Zoë Grevenstuk (2013)   basisgroep 1B  
06 juli   Bas Meijer (2007)    basisgroep 3A 
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07 juli   Bo Grevenstuk (2010)   basisgroep 2A  
08 juli   Roan de Jong (2013)    basisgroep 1B 
10 juli   Liam Blom (2012)    basisgroep 2B  
10 juli   Nahla Gulland (2009)    basisgroep 2B  
15 juli   Jette Verdouw (2014)   basisgroep 1B  

 
Nieuwe leerlingen op de Plaswijckschool 

Op 27 mei mocht Viktoria Ntzaliasvili voor het eerst 
naar school in groep 1C. 
Op 8 juni kwamen Mahir en Mercan Ozbek  daarbij. 
Mahir in groep 1C 
en Mercan in groep 2B. 

Ook nieuw op 8 juni: Emanuel en Eloisa Groenendijk do Nascimento.  
Emanuel in groep 1C en Eloisa in groep 1B. En op maandag 15 juni wordt 
Lotte van Rotterdam 4 jaar. Zij komt in groep 1C. Allemaal van harte 
welkom op de Plaswijckschool! 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt op woensdag 15 juli 2020. 


