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Een nieuw schooljaar  
We hopen dat alle kinderen na deze eerste 2 
weken zich al weer een beetje vertrouwd 
voelen op school en ook met plezier naar 
school gaan. Als dat niet zo is, vernemen we 
dat graag van u. Een warm welkom via deze 
brief voor de nieuwe gezinnen die voor de 
Plaswijckschool hebben gekozen! We hopen 
dat u en uw kinderen zich snel thuis voelen!  
Welkom ook aan onze nieuwe collega's: juf Andrea op leerplein 3, Meester Léon en juf Ingrid op 
leerplein 2 en juf Esther en juf Daniëlla op leerplein 1. Op verschillende manieren zullen we u weer op 
de hoogte houden van het wel en wee op school. Deze nieuwsbrief ontvangt u ongeveer eens in de 4 
weken. Als het nodig of gewenst is zullen we u tussentijds informeren via email of een bericht op Social 
schools. De schoolkalender (gids), met allerlei praktische informatie voor dit schooljaar, is maandag 2 
september aan de (oudste) kinderen meegegeven. 
 
Berichtje van juf Claudia 
Na een lange, lome zomer werd in de warmste nacht van de laatste 
hittegolf onze lieve dochter Saraline Teddie geboren. Ze is vernoemd 
naar haar oma en haar twee overgrootmoeders en wij noemen haar 
Sari. Sari is een echte mengelmoes van Indonesische verfijning en 
Fries welvaren. Ze kan heel goed slapen, drinken, huilen en luiers 
vullen. Ook zijn we al hard met haar aan het oefenen op de tafel van 
3 en klokkijken, want ze moet elke drie uur een flesje.  
Binnenkort kom ik samen met Sari een keer naar school om haar aan 
de kinderen voor te stellen. Voor nu wil ik iedereen bedanken voor 
het meeleven en de vele felicitaties die we al mochten ontvangen. 
Ook namens Sjoerd en grote broer Tian.  

 
Ouder/kind gesprekken  
Komende week vindt de eerste ronde ouder-kind-leerkracht gesprekken plaats. Het is onze bedoeling 
een gesprek te voeren over welbevinden, veiligheid en andere aspecten van de sociaal-emotionele 
ontwikkeling van uw kind. Het is fijn als de kinderen daarbij zelf een inbreng hebben. De leerkrachten 
willen graag horen wat het kind nodig heeft om zich op school veilig te voelen en zich goed te kunnen 
ontwikkelen. Daarnaast hebben we het over wat nodig is voor een goede communicatie en afstemming 
m.b.t. het onderwijs. Bij dit eerste gesprek van het schooljaar zijn alle kinderen van de leerpleinen 1, 2 
en 3 in principe aanwezig. We willen daarmee de betrokkenheid van de kinderen stimuleren. De 
jongere kinderen willen we graag vroeg laten wennen aan deze gesprekken. Van hen verwachten we 
nog geen grote inbreng, maar iets vertellen over hun vriendje, vriendinnetje of favoriete speelgoed 
lukt vaak wel. Over leerresultaten wordt in deze eerste gespreksronde nog niet gesproken. In de ouder-
kind gesprekken van februari en juni (na de halfjaar toetsen) hebben we daar speciale aandacht voor. 
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Als er op andere momenten gedurende het schooljaar vragen of opmerkingen zijn ten aanzien de 
ontwikkeling of het welbevinden van uw kind kunt altijd een afspraak maken met de leerkracht. Dat 
kan mondeling of per mail (zie de personeelslijst in de schoolkalender). 
 
Social schools 
Het online communicatieplatform Social Schools 3.0..we gaan het steeds vaker gebruiken! 
Sinds vorig schoolseizoen gebruiken we Social Schools, een veilige communicatie app voor 
het basisonderwijs.  

App downloaden, koppelcode en registratie 
Via de Play- of App store wordt de Social Schools app op de mobiele telefoon gedownload. 
Met een code wordt toegang tot Social Schools verleend, vindt registratie plaats en worden 
ouders/verzorgers aan hun kind gekoppeld. Deze code wordt via school verstrekt. 

Berichten en foto’s uit de groep 
De leerkracht plaatst regelmatig berichten en/of foto’s op Social Schools. Zijn ouders/verzorgers 
geregistreerd en gekoppeld aan hun kind, dan ontvangen zij de berichten op hun mobiele telefoon. 
Zo worden ouders/verzorgers betrokken bij het onderwijs van hun kind! 

Maar er is meer waarvoor we Social Schools kunnen gebruiken.. 
*Ouders/verzorgers kunnen via Social Schools hun contactgegevens wijzigen. De school krijgt daar 
automatisch bericht van zodat de wijziging in de leerling administratie kan worden opgenomen. 
*Via de gesprekkenplanner kan worden ingetekend voor de contactmomenten. De intekenlijsten op 
het raam kunnen daarmee vervallen 
*Er kan worden aangemeld als vrijwilliger bij een evenement. 
*Bij bezoek aan tandarts of dokter kan een absentiemelding worden gedaan. 
*De leerkracht kan, bijvoorbeeld voor een korte vraag, een 1 op 1 gesprek met ouders/verzorgers 
voeren. 
De Social Schools app is er dus niet alleen voor het bekijken van foto’s en berichten! 
En daarom.. 
willen we de mogelijkheden die geboden worden meer gaan gebruiken! Om niets te missen, is het 
erg belangrijk dat ouders/verzorgers de app hebben gedownload, zich hebben geregistreerd en 
gekoppeld aan hun kind. 
Ouders/verzorgers die de app nog niet gebruiken, krijgen binnenkort een brief met informatie en 
koppelcode om alsnog de app te gaan gebruiken. 
 
Wanneer gaat dat allemaal gebeuren? 
Dit schooljaar gaan we naast de berichten die de leerkracht nu al plaatst, met verschillende 
mogelijkheden aan de slag. Welke dat zijn en wanneer die ingaan, wordt via de nieuwsbrief bekend 
gemaakt. 
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School op Seef 
U doet toch ook mee? 

Al 17 jaar organiseert SCHOOL op SEEF de Schoolbrengdag. De dag is in de 
loop der jaren uitgegroeid van een lokale actie tot een evenement in de 
hele provincie Zuid-Holland. Vorig jaar deed een recordaantal van 200 
scholen aan de Schoolbrengdag mee. Dit jaar groeit de dag nog verder, tot 
de SCHOOLBRENGWEEK. 
Een week waarin we ouders en leerlingen oproepen om zoveel mogelijk 
lopend of op de fiets naar school te gaan. Want lopen of fietsen naar school 
is: 
Goed voor je gezondheid en bewegen bevordert je leerprestaties, 

Goed voor de verkeersveiligheid bij school, 

Goed voor de verkeersvaardigheid van de kinderen, 

Goed voor het milieu, en het is nog eens leuk ook! 

We zullen u daarom volgende week regelmatig via social schools wat informatie, tips 
enz. doen toekomen. Zeker in een schoolomgeving als de onze met het drukke verkeer 
op de Plaswijckweg is verkeersvaardigheid belangrijk. Informatie over deze actie vindt u op: 
www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek  
 
Werkgroep tuin en plein.                                                                                                                               
Al jaren heeft onze school een actieve werkgroep die zich bezig houdt met het plein en het groen 
rondom de school.  Deze werkgroep bekijkt de ruimte rond de school kritisch, bespreekt welke 
investeringen nodig zijn om het plein aantrekkelijker te maken, maakt keuzes en organiseert twee keer 
per jaar een schoolplein actiedag waardoor veranderingen ook betaalbaar zijn. De werkgroep heeft 
behoefte aan versterking!  Heeft u tijd om 2 á 3 keer per jaar met andere ouders en de schoolleiding 
bijeen te komen om verbeteringen aan plein en tuin te bespreken? Meld dit dan alstublieft aan Helen 
Reijven of aan de schoolleiding. De school is er enorm mee geholpen!  
 

Nieuws van werkgroep:  
De halfjaarlijkse actie om plein en tuin weer netjes te 
maken is dit najaar op 12 oktober (in de kalender staat 
helaas een andere, verkeerde datum).  We beginnen om 
8.30 uur, maar u kunt natuurlijk ook later op de ochtend 
aansluiten, als dat beter uitkomt. We hopen dat veel 
ouders een handje willen helpen bij het verzorgen van de 
groenstrookjes, het controleren van speeltoestellen en de 
regenwaterafvoer, het herstraten van verzakte stukjes 
plein e.d. We zorgen voor koffie met koek en voor limonade 

voor de kinderen die natuurlijk ook mee mogen komen. Het is altijd weer een gezellige, mooie 
gelegenheid om elkaar beter te leren kennen. Deze vorm van ouderbetrokkenheid heeft de school de 
afgelopen jaren veel opgebracht!  Noteert u 12 oktober in uw agenda?   

http://www.schoolopseef.nl/schoolbrengweek
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Bezoek uit Japan 
Op 8 oktober krijgen we bezoek van de andere kant van de wereld: een 
groep Japanse onderwijsmensen is op studiereis in Nederland en komt 
onze school  onder lestijd bezoeken. Zij zijn met name benieuwd naar de 
wijze waarop wij de kinderen Vier Keer Wijzer onderwijs geven (het 
thematisch onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, biologie e.d.) 
Uiteraard zijn we vereerd met deze belangstelling voor de 
Plaswijckschool. En misschien worden wij wel uitgenodigd om……  
 
Buurtsport 12- 
Ben jij 6 t/m 12 jaar en wil jij na een dag 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. Ouders zijn ook van harte 
welkom. 
Buurtsport wordt begeleid door professionele Buurtsport-coaches. 
  
Buurtsport vindt in het schooljaar 2019-2020 elke week plaats op de onderstaande locaties en tijden 
(met uitzondering van de schoolvakanties). 
 

Maandag Korte Akkeren 
Gouda Oost 

Schoolplein Westerschool 
Schoolplein Wereldwijs 

14.30 – 16.00 uur 
15.00 – 16.30 uur 

Dinsdag Gouda Oost 
Achterwillens 
Westergouwe 

Marathonlaan 
Schoolplein OBS Vindingrijk 
Schoolplein De 
Ontdekkingsreizigers 

15.00 – 16.30 uur 
15.00 – 16.30 uur 
14.00 – 15.30 uur 

Woensdag Kort Haarlem 
Kort Haarlem 

Pretoriaplein 
Zoutmansweg 

13.30 – 14.30 uur 
15.00 – 16.00 uur 

Donderdag Goverwelle 
Bloemendaal 
Goverwelle 

Middenmolenlaan 
Gymzaal Columbuslaan 
Tempelpolderplein 

15.00 – 16.30 uur 
15.00 – 16.30 uur 
15.00 – 16.30 uur 

vrijdag Korte Akkeren 
Plaswijck 

Schoolplein Kas 
Schoolplein Cirkel (Rijnlust) 

15.00 – 16.30 uur 
14.30 – 16.00 uur 

 
Graag uw aandacht voor de volgende zaken  
- Het is belangrijk dat we in alle rust om 8.30 uur kunnen starten met de lessen. Daarom willen wij u 
vragen om op het moment dat de bel om 8:25 gaat, u de leerpleinen verlaat. Mocht u na deze tijd uw 
kinderen op school brengen, vragen wij u bij de voordeur afscheid te nemen en dan kan uw kind rustig 
naar zijn of haar groep gaan. Een uitzondering hierop is voor de ouders die op vrijdagochtend de 
kinderen op leerplein 1 voorlezen. 
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- De fietsenstalling naast leerplein 1 is voor ouders en gasten die onder schooltijd de school bezoeken. 
De kinderfietsen, ook die van leerplein 1, zien we graag in de fietsenstalling aan de zuidkant van de 
school. 
 
Vakantieplanning 2019/2020 
Bij deze (nogmaals) de vakantieplanning voor dit schooljaar. 
 

Herfstvakantie 21 okt. t/m 25 okt. 

Kerstvakantie  23 dec. t/m 3 jan. 

Voorjaarsvakantie 24 febr. t/m 28 febr. 

Pasen 10 apr. t/m 13 apr. 

Mei vakantie 27 apr. t/m 6 mei 

Hemelvaartsweekend 21 mei t/m 24 mei 

Pinksterweek 1 juni t/m 5 juni 

Zomervakantie 20 juli t/m 28 aug. 

 
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. 
Kijkt u er gerust even rond. Daar bevindt zich ook de 'Brede School brievenbus'. Deze 
brievenbus is bestemd voor de inschrijfformulieren van de Brede School. Onder schooltijd doen we dit 
schooljaar natuurlijk ook weer mee met allerlei Brede School activiteiten. 
 
Kalender 
16 sept t/m 20 sept:               Deze week ouder- en kindgesprekken 
17 september:                         Uitstapje leerplein 1 
23 sept t/m 25 sept:               Kamp leerplein 3 
1 oktober:                                 Opening Kinderboekenweek 
2 oktober:                                 Studiedag team, de kinderen zijn deze dag vrij! 
8 oktober:                                 Bezoek Japanse delegatie 
12 oktober:                               Schoolpleinactiedag  
16 oktober:                               Afsluiting Kinderboekenweek 
21 okt t/m 25 okt:                   Herfstvakantie 
30 oktober:                               Kijkochtend leerplein 1 
 
 
 
 
 
 

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

20 september  Boaz van Nieuwkoop  basisgroep 2B pl 

21 september Lina Madraz    basisgroep 1B pl 
22 september Nediem Fallah   basisgroep 2A pl 

23 september Maryem Benamar   basisgroep 2B pl 
23 september Fenna Spoel            basisgroep 2A pl 
25 september Jelte Bijsterbosch   basisgroep 3A pl 

29 september Sammy Zaal   basisgroep 1A pl 
1   oktober  Noura Es-Samri   basisgroep 2B pl 

2   oktober  Julia Kulik    basisgroep 1B pl 
7   oktober  Lieka Markus   basisgroep 2B pl 

9   oktober  Iris Kuijt    basisgroep 1B pl 
 

 

.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. 

 

 

Alisha Dessing, Deviën de Jong en Demy de Jong komen 
binnenkort bij ons op school. Ze komen alle drie in basisgroep 1C. 
Van harte welkom en een fijne schooltijd toegewenst! 
 
 
 

 
 

 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 11 oktober 2019! 
 
 


