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Vanuit het team 
Woensdag 30 oktober is (voorlopig) de laatste werkdag voor juf Andrea op leerplein 3. Zij vertrekt dan 
weer voor een aantal maanden naar Aruba. We bedanken Andrea voor haar inzet en hopen dat zij nog 
eens bij ons op school komt invallen. We zijn druk op zoek naar een invaller die ons, totdat juf Claudia 
terugkomt, kan helpen op leerplein 3. Zodra wij hier invulling voor hebben, zullen wij dit met de ouders 
van leerplein 3 communiceren. 
Juf Linda van leerplein 2 heeft al een zeer lange tijd last van haar schouder en zal na de herfstvakantie 
hieraan geopereerd worden. De exacte datum wanneer zij geopereerd wordt is nog niet bekend, maar 
zal hoogstwaarschijnlijk eind oktober, begin november zijn. De revalidatie zal een lange periode in 
beslag nemen. Ook voor deze ziektevervanging zijn we op zoek naar een vervanger en zodra wij dit 
precies weten zal dit met de ouders gecommuniceerd worden. Juf Linda wensen wij heel veel sterkte. 
 
Studiedag team 
Woensdag 2 oktober waren de kinderen lekker vrij en gingen de 
leerkrachten weer even in de schoolbanken zitten. Onder leiding 
van Theo Hoekstra (hij heeft vorig jaar ook een studiedag voor 
ons verzorgd) hebben we naar de doorgaande lijn, op het gebied 
van zelfstandigheid en eigenaarschap, bij ons op school gekeken. 
Elke leerkracht heeft een presentatie gegeven over een leerjaar 
en met elkaar hebben we gekeken naar de overeenkomsten en 

de verschillen. We 
zijn tot de conclusie 
gekomen dat er hele 
mooie dingen op dit 
gebied te zien zijn bij ons op school, maar dat er ook 
verbeterpunten zijn. Hier zijn we heel concreet mee aan de 
slag gegaan en dit schooljaar zullen we ons hierin verder 
ontwikkelen. Het volgende studiemoment voor het team is 
dinsdagmiddag 12 november. De kinderen zijn die dag om 
12:00 uur uit. 
 

Schoolpleinactiedag 
Aanstaande zaterdag zijn er weer diverse klussen te doen 
op het schoolplein. Op verschillende plekken moet er 
nodig gesnoeid worden, de bestrating moet hier en daar 
hersteld worden, stukjes tuin moeten opgehoogd 
worden, het plein kan aangeveegd worden e.d.  
Komt u ons een uurtje helpen tussen 8.30 uur en 13 uur? 
Of misschien wel de hele ochtend?  Wij zorgen voor koffie, 
thee en koek. En voor limonade voor de kinderen die 
natuurlijk ook mee kunnen komen!  
Deze vorm van ouderbetrokkenheid is niet alleen fijn voor de school, het is gewoon ook heel gezellig!  
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Japanse delegatie 
Wat hadden wij afgelopen dinsdag bijzondere gasten in onze school. Een 
Japanse delegatie onderwijsdeskundigen hadden via via van ons 
VierKeerWijzer onderwijs gehoord en wilden dit graag met eigen ogen zien. 
Zij waren erg enthousiast over wat ze gezien hebben en waren vol lof over 
onze school. Leanne uit groep 8 had voor alle leerlingen uit groep 8 en voor 
de juffen naamplaatjes in het Japans gemaakt. Onze gasten waren daar erg 
van onder indruk, goed gedaan Leanne!! 
Onderstaande mail ontvingen wij na hun bezoek. 
 
Hartelijk dank voor het heel mooie bezoek. We waren helemaal onder de 
indruk van jullie superleuke en hele goede school. 
We waren blij verrast dat jullie allemaal Japanse naamkaartjes hadden die door een leerling gemaakt 
waren! 
We vonden VierKeerWijzer fantastisch. Heel mooi als de kinderen op deze manier kunnen leren. 
Vanuit het kind, en het past bij ieder kind, en met de interne motivatie groeit het leren alleen maar 
groter en breder en mooier. 
We beseffen ook nu dat dit alleen werkt in combinatie met hele goede en bijzondere leerkrachten 
zoals jullie, die het mooie idee van VierKeerWijzer echt kunnen waarderen en “leerruimte” kunnen 
bieden aan de kinderen. En durven te veranderen voor de kinderen. 
Ook bedankt voor de presentatie. Het is heel waardevol voor ons. 
  
Ik wens jullie ook veel succes met de kinderen van Plaswijkschool en VierKeerWijzer. 
Ik zou het fijn vinden als ik in de toekomst nog eens jullie school kan laten zien aan Japanse 
onderwijzers. 
  
Hartelijk dank voor jullie gastvrijheid. 
Met vriendelijke groeten, 
Kana Nakamoto 
 
Kinderzwerfboeken  
Heb jij boeken die je niet   meer leest? Laat ze zwerven!  
Heel veel kinderen kunnen thuis niet lezen omdat er niet 
genoeg geld is om boeken te kopen. Boeken stimuleren 
tot doorleren, waardoor kinderen meer kans hebben op 
een goede toekomst!  
Daarom openen wij op woensdag 16 oktober, ter afsluiting 
van de Kinderboekenweek, op onze school, een 
Kinderzwerfboekenstation!  
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Misschien heb je de lege boekenkast al zien staan in de hal? Hierin komen alle Kinderzwerfboeken! 
Heb je thuis boeken die je niet meer leest? Neem ze mee en lever ze in bij Stationschef juf Marloes. 

Vanaf 16 oktober kun je een boek uitkiezen, meenemen naar huis en 
lekker lezen. Als je het uit hebt, laat je het boek verder zwerven door 
heel Nederland, door het achter te laten bij een ander 
Kinderzwerfboekenstation, of misschien wel in de wachtkamer bij de 
tandarts, in de boekenkast van de supermarkt of op een andere coole 
plek.   
En heb je later meer boeken die je niet meer leest? Plak een ‘Neem 
me mee’-sticker op de voorkant en een ‘zwefcodesticker’ in de 
binnenkant, zet het boek in ons Kinderzwerfboekenstation en volg 
waar jouw boek helemaal naartoe zwerft! Er zijn al boeken van 
Utrecht naar Leeuwarden gezworven! Help je mee om ons 
Kinderzwerfboekenstation te vullen? Alleen goede en mooie boeken 
zijn bruikbaar! Kinderzwerfboek is een initiatief van Nationaal Fonds 
Kinderhulp. 

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.  
 
Graag u aandacht voor de volgende zaken: 
Een goede band met je buren is erg belangrijk, dat vinden wij ook met onze buurtjes die direct aan 
het schoolplein wonen. Zij houden onze school, in tijden dat wij niet aanwezig zijn, een beetje in de 
gaten en dat is erg prettig. De buren die op het hoekje wonen, daar waar altijd veel ouders staan, 
hebben een nieuw hek geplaatst. Zij vinden het erg vervelend als daar ouders op gaan zitten of als er 
fietsen tegen aan gezet worden. Wij hopen dat u hier rekening mee wilt houden. 
 
Een ander punt is het parkeren van de auto’s. Vooral als de auto (half) op de stoep geparkeerd staat 
zorgt dit voor veel ergernis, maar vooral voor zeer onveilige situaties. Voetgangers moeten hierdoor 
op de straat lopen en fietsers moeten uitwijken naar de weg. De komende periode zal op regelmatige 
tijden Handhaving komen controleren en zo nodig een bekeuring uitschrijven. Dit is eerder gebeurd 
bij De Cirkel en zal dus nu in de buurt van de Plaswijckschool gebeuren. Wilt u uw auto alleen daar 
parkeren waar het toegestaan is? 
 
Kalender 
12 oktober:                               Schoolpleinactiedag  
16 oktober:                               Afsluiting Kinderboekenweek 
21 okt t/m 25 okt:                   Herfstvakantie 
30 oktober:                               Kijkochtend leerplein 1 
6 november:                             Kijkochtend leerplein 3 
8 november:                             Schoolontbijt 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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12 november:                           Studiemiddag team, kinderen vanaf 12:00 uur vrij! 
15 november:                           Leerplein 3 naar het Rijksmuseum 
20 november:                           Kijkochtend leerplein 2 
 
De jarigen tot en met vrijdag 8 november: 
14 okt Dina El Youzghi   basisgroep 1A   
16 okt  Yasmina Abakka   basisgroep 2A  
20 okt Gloria Hababa   basisgroep 2A  
24 okt Fleur Hornstra   basisgroep 3A  
26 okt Sara Crielaard    basisgroep 2A   
28 okt Farah Abakka    basisgroep 2B 
29 okt Elaine van Nieuwkoop basisgroep 3A   
30 okt Rowan Broer   basisgroep 3A  
02 nov Yael Hagoort    basisgroep 2B  
02 nov Zakaria Slamy    basisgroep 3A   
03 nov Noah Mertens   basisgroep 1B  
06 nov Anna Meijer    basisgroep 2A  
07 nov Tess Reijven    basisgroep 2A   
08 nov Isa Everling    basisgroep 1A  

 
Nieuwe leerlingen op de Plaswijckschool: 
Binnenkort komen er weer nieuwe leerlingen bij ons op 

school.  

Het zijn: 

 

Finn Hoogkamp, jarig op 14 oktober en 

Evie bij de Vaate, jarig op 28 oktober 

Alle twee van harte welkom en een hele fijne schooltijd 

toegewenst! 

 

 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 8 november 2019! 
 
 


