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Uit het team 
Zo in deze roerige tijd zijn we dankbaar dat het de afgelopen weken wat betreft corona rustig is op de 
Plaswijckschool. We wensen de ouders en kinderen die op dit moment in thuisquarantaine zitten veel 
sterkte en succes toe. Als team en MT zijn we druk bezig met de formatie voor het komende schooljaar. 
We hopen u daar in de volgende nieuwsbrief meer over te vertellen.  
 
Angela Meierdrees is vorige week gestart als vaste invaller op leerplein 3 tot de zomervakantie. We 
wensen Angela heel veel plezier toe op onze school. Door de inzet van Angela en het extra werken van 
Loes kan groep 8 ook op de maandagen weer naar school en hebben we weer een volledige bezetting 
op leerplein 3.  
 
Berichtje Madelon 
Komende week is mijn laatste werkweek op de Plaswijckschool. Ik maak graag van het moment gebruik 
om u als ouders te bedanken voor de samenwerking de afgelopen jaren. Al snel na de start op de 
Plaswijckschool voelde ik me ontzettend welkom. Ik kreeg een fijne ontvangst door de kinderen, het 
team en u als ouders. Dank voor het vertrouwen en de fijne tijd. Vanaf deze plek wil ik u alle goeds en 
heel veel zegen toewensen. Wie weet tot ziens! Hartelijke groet, Madelon Weerheim.  
 
Koningsspelen 
Op vrijdag 23 april vinden de Koningsspelen weer plaats. Dit jaar besteden we 
daar, geheel coronaproof, aandacht aan door het spelen van Oud-Hollandse 
spelletjes rondom de school. Hier hoort uiteraard een dresscode bij! We 
vinden het leuk als de kinderen in rood/blauw/wit/oranje naar school komen. 
De Ouderraad regelt iets lekkers voor tijdens de spelletjes, maar de kinderen 
moeten gewoon eten en drinken meenemen voor tijdens het tienuurtje en de 
lunch.  
 

Inspiratiedag De Vier Windstreken 
Op dinsdag 6 april hebben we als team de inspiratiedag van onze 
stichting ‘De Vier Windstreken’ gevolgd. De dag startte met een 
keynote van Mark Mieras over het belang van variatie in spel en de 
mogelijkheid om te experimenteren om tot leren te komen. Daarna 
hebben we workshops naar keuze gevolgd zoals ‘Rijk buitenspelen’,  
‘Digitaal portfolio’ en ‘Upgrade je rekeninstructie’. We kijken terug op 
een leerzame en inspirerende dag.  
 

Sportdag 
Alvast een vooraankondiging voor de sportdag: op woensdag 26 mei vindt de sportdag plaats op de 
velden van VV Olympia. De kinderen worden daar om 08.30 uur verwacht in sportieve kleding en met 
eten en drinken in hun tas. Om 12.00 uur is de sportdag afgelopen en moeten de kinderen weer bij 
Olympia worden opgehaald. 
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Eindtoets groep 8 
Aanstaande donderdag 22 april maken alle kinderen van groep 8 de eindtoets. Onze school doet mee 
met de toets Route 8. Dit is een adaptieve vorm van de eindtoets die we digitaal maken. Voor meer 
informatie kunt u altijd een kijkje nemen op https://route8.nl/page/article/ROUTE+8/Voor+ouders 
We wensen alle kinderen heel veel succes! 
 
Agenda 
22 april  Groep 8: Route 8 + filmavond 
24 april – 9 mei Meivakantie 
13 en 14 mei  Hemelvaartweekend, kinderen vrij.  
21 mei   Nieuwsbrief 10 
26 mei   Sportdag bij VV Olympia, kinderen 12.00 uur uit.  
 

De jarigen tot en met vrijdag 21 mei 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe kinderen op de 

Plaswijckschool: 

Eind april wordt Dean 4 jaar en in mei viert Quinn zijn 4e verjaardag. 
Alle twee van harte welkom en een hele fijne schooltijd toegewenst! 
 
 
 
 
 
 
 

12 april Tobias  
15 april  Felien  
18 april  Fileine  
18 april  Yaro  
20 april  Lola-Gyanna  
22 april  Dewy  
24 april  Iris  
26 april  Inaya  
26 april  Jedi  
27 april  Alyssa  
28 april  Rianne  
 
15 Felien  
18 Fileine  
18 Yaro  
20 Lola-Gyanna  
22 Dewy  
24 Iris  
26 Inaya  
26 Jedi  
27 Alyssa  
28 Rianne  
 
15 Felien  
18 Fileine  
18 Yaro  
20 Lola-Gyanna  
22 Dewy  
24 Iris  
26 Inaya  
26 Jedi  
27 Alyssa  

28 april  Amira  
01 mei   Tess  
04 mei   Job  
07 mei   Aron  
11 mei   Oumaya  
11 mei   Jax  
11 mei   Kevin  
16 mei   Skye  
18 mei   Vera  
20 mei   Sem  
21 mei   Tristen  
 
 

https://route8.nl/page/article/ROUTE+8/Voor+ouders

