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Studiedag 10 februari 
In één van de vorige nieuwsbrieven heeft helaas een keer een foute mededeling gestaan over de studiedag 
aanstaande maandag. Het gaat om de hele dag aanstaande maandag, zoals ook aangegeven in de kalender 
die begin dit jaar is uitgereikt.   
 
Rapporten 
Heeft u al ingetekend voor een 10-minuten gesprek met de leerkracht? Voor groep 8 verzoeken we de 
ouders om in  te tekenen voor het adviesgesprek voor Voortgezet Onderwijs. U vindt de betreffende lijsten 
bij het klaslokaal. Aanstaande woensdag krijgen de kinderen van de groepen 2 t/m 8 hun rapport mee. 
Geeft u de kinderen woensdag een jute tasje o.i.d.  mee om het rapport in te doen? 
Voor de leerlingen van groep 1 werkt juf Daniëlle aan een verslag, waarbij zij ook de ervaringen van juf 
Jantine en juf Lieve zal betrekken. Het verslag zal na de voorjaarsvakantie worden meegegeven.  
 
Tuin en plein 
Zoals u weet is er op school een werkgroep voor het onderhoud van tuin en schoolplein. De werkgroep 
heeft ingetekend bij het Oranjefonds om mee te doen aan NL-doet, op 14 maart. De aanvraag is toegekend, 
een bedrag van € 300 is aan de school overgemaakt voor de aanschaf van de benodigde materialen voor 
de uit te voeren klussen.  
Wij vinden het natuurlijk geweldig als u zaterdagmorgen 14 maart vrij wilt houden om te helpen!  En we 
horen het graag als u suggesties heeft voor de verbetering van het plein. Op dit moment is Johan nog de 
contactpersoon.  
 
Fake news!? 
Onderstaande tekst stond in de KW-krant van 24 januari:  
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.  
 

Het bericht is gebaseerd op informatie van de voorzitter van het College van Bestuur van De Vier 
Windstreken en op stukken die in de Gemeenteraad van Gouda aan de orde komen.  Helaas worden er 
soms ook andere verhalen verteld over de toekomst van de Wilhelminaschool….. U weet nu in ieder geval 
hoe het zit.  

 
Trefwoord 
De komende week praten we met de kinderen over recht op zorg, een belangrijk 
kinderrecht. Kinderen moeten geholpen worden wanneer ze slachtoffer zijn van pesten, 
mishandeling of misbruik. Ze hebben recht op een dak boven hun hoofd, kleding en goede 
voeding. De bijbelverhalen die hier bij aansluiten vindt u in Lucas 10 en 13.   
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Pleegzorg 
Op verzoek van een D4W-collega plaatsen we  graag onderstaande oproep: 
Gaat u het avontuur van pleegouderschap aan? Horizon Pleegzorg is op zoek naar pleegouders. Kom op 
dinsdagavond 3 maart naar de voorlichtingsavond in Gouda! Tijdens deze voorlichting krijg je alle informatie 
om een goede keuze te kunnen maken of pleegouderschap bij  je past. Help een kind zo thuis mogelijk op te 
groeien. Er zijn verschillende vormen van pleegzorg, zoals crisispleegzorg, deeltijd pleegzorg, 
weekendpleegzorg en voltijd pleegzorg voor onbepaalde tijd. Dus wellicht ook een vorm die bij uw 
gezinssituatie past. U kunt ook vragen stellen aan een ervaringsdeskundige. Meer informatie lezen en 
opgeven kan via:  www.horizon.eu/pleegzorg   
De avond start om 19.45 uur en rond 21.15 uur sluiten we de avond af. Vanaf 19.30 uur is er inloop. Adres: 
De Veste, Ridder van Catsweg 100, Gouda. 
 
Agenda: 
10 februari:   studiedag voor het team, vrije dag voor de kinderen 
12 februari:    de kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen hun rapport mee  
17 februari:  adviesgesprekken groep 8 
19 februari:   Yanice Slagveer is van 11.45 tot 12.45 uur aanwezig voor het inloopspreekuur 
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!     
8 februari: Esmee uit gr 6/7 en Sanne uit groep 2/3.   
12 februari: Jade, gr 6/7,  
14 februari: Floortje uit 7/8 en Thijmen uit 6/7  
19 februari: Thomas uit groep 1/2. 

Van harte gefeliciteerd allemaal!! 

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

