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Geelzucht 
Waarschijnlijk bent u via de plaatselijke pers op de hoogte van het feit dat er in de regio een uitbraak van Hepatitis-
A  is. Deze ziekte, ook wel bekend als geelzucht, wordt overgebracht door een virus. Na besmetting duurt het 2 tot 7 
weken voordat iemand ziek wordt. De ziekte duurt bij kinderen een paar weken en gaat vanzelf over. Volwassenen 
kunnen langere tijd ziek zijn en het herstel duurt langer (deze informatie is afkomstig van de site 

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-hepatitis-a  waar u meer informatie vindt over infectieziekten).   
 
Om verspreiding van het virus op onze school tegen te gaan hebben we per direct een aantal maatregelen genomen: 

- We vervangen de handdoeken in de toiletten 2 x per dag, vóór schooltijd en rond het middaguur.  

- De toiletten krijgen elke dag een extra schoonmaakbeurt.  

- Na toiletgebruik en handen wassen, worden de handen in de klas nogmaals gereinigd met een droog 

desinfectiemiddel. 

- We kijken elkaar bij de begroeting ’s morgensvroeg natuurlijk vriendelijk aan maar geven elkaar voorlopig 

géén hand meer.   

Goed nieuws ten aanzien van de huisvesting.  
Gisteren bereikte ons het goede nieuws dat ons de komende jaren géén verhuizing te wachten staat. Pas over 5 á 6 
jaar voorziet de gemeente nu de mogelijkheid van verhuizing van onze school naar de (ver-)nieuwbouw aan het 
Aalberseplein. Daar zullen in de toekomst twee scholen gehuisvest worden in een gebouw waar dan ook andere 
voorzieningen voor kinderen zullen komen. Een hele geruststelling, want eind 2018 leek het er op dat we nog vóór 
2021 zouden moeten gaan “inwonen” bij de Bijenkorf.  
 
Voorleesontbijt 
Het is altijd weer mooi om te zien hoe grote kinderen de jongere kinderen op school voorlezen. In groep 1 was er 
zelfs een juf van de Bibliotheek die kwam voorlezen uit het boek dat bij jonge kinderen dit jaar centraal staat: “De 
Moppereend”. Het is een mooi prentenboek! De kinderen hebben er bij gezongen en gedanst. Een goed idee, juf 
Jantine, om deze biebjuf in te schakelen.  

 
  

Kerstcollecte 
Deze week hebben we de opbrengst van de Kerstcollecte op 18 december overgemaakt naar de Kijana foundation in 
Kenia.  We konden het mooie bedrag van €223,- overmaken. Daar kan veel goed werk mee gedaan worden voor de 
weeskinderen in de buurt van Nairobi. Via onze oud-leerling Lennette Vlasman blijven we op de hoogte van de 
ontwikkelingen.   

https://www.rivm.nl/vragen-en-antwoorden-hepatitis-a
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Staking  
Op 17 januari hebben we u een uitgebreide mail gestuurd met het standpunt van het team ten aanzien van de 
onderwijsstaking die komende week zal plaats vinden. Wij hebben er voor gekozen om alleen op vrijdag 31 januari 
te staken.  We hopen dat u inmiddels een goede oplossing heeft kunnen vinden.   
 
Rapporten 
Vanaf 3 februari kunt u bij de leerkracht intekenen voor de 10-minuten gesprekken over de rapporten die op 12 
februari meegegeven worden.  
 

Typen   
De kinderen van groep 5 zijn inmiddels ingeschreven voor de typeles die vanaf 4 februari van start gaat. 
Op die dag komt een medewerker van House of Typing naar de school om samen de kinderen en met de 
juf de typelessen op te gaan starten. De kinderen krijgen een inlogcode waarmee ze op school én thuis 

kunnen gaan oefenen. Dat gaat in de vorm van een spel waarbij kinderen 20 eilanden moeten zien te veroveren. Als 
dat gelukt is, is het diploma behaald. Dat wordt een leuke en spannende uitdaging voor de komende maanden!  (zie 
voor meer de vorige KW-krant en de informatie in de folder die meegegeven is) 
 
Trefwoord 
We gaan het met de kinderen hebben over “voor elkaar zorgen”.  Hoe wordt er voor hen 
gezorgd? En hoe zorgen kinderen voor zichzelf, voor dieren, voor hun spullen en die van een 
ander? En wat betekent het als we zeggen dat je verantwoordelijk bent voor elkaar. 
In de bijbelverhalen van deze week gaat het om 2 zieken, de schoonmoeder van Petrus en 
de slaaf van een Romeinse commandant. Deze Romein zorgt goed voor zijn slaaf en maakt 
zich bezorgd om hem. Hij is ervan overtuigd dat Jezus hem beter kan maken.   
 
Agenda: 
31 januari:   de leerkrachten staken, de school is gesloten 
10 februari:   studiedag voor het team, vrije dag voor de kinderen 
12 februari:    eerste rapport, met aansluitend die week 10-minutengesprekken waar u op kunt intekenen 
20 februari:  adviesgesprekken groep 8 
24 t/m 28 februari: voorjaarsvakantie 

 
Brede School  
Door hier te klikken komt u op de website van Brede School. Onder het kopje activiteiten vindt u het 
programma voor Gouda-Noord.  
 

 

We wensen de kinderen die de komende tijd jarig zijn een hele 
fijne verjaardag!     
Op 28 januari: Esmay, gr 6/7, op 31 januari: Julian-Dean, gr 5.  
Op 2 februari: Amy Hofstra, groep 5 en op 8 februari zijn er 
twee jarigen: Esmee uit gr 6/7 en Sanne uit groep 2/3.   

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html

