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Vanuit het team 
Linda is af en toe al weer een poosje op school. We vinden het fijn dat het beter met haar gaat. Ze 
heeft voor u een persoonlijke boodschap die hieronder te lezen is. 
Het herstel bij Maaike gaat helaas veel langzamer dan zij gehoopt had. Er zit voor haar niks anders op 
dan haar rust te nemen en goed voor zichzelf te zorgen. De komende vier weken zal zij zeker nog niet 
op school zijn.  
 
Beste ouders, 
Soms gebeuren er dingen in je leven, waardoor er opeens andere mogelijkheden zijn. En dan zijn er 
keuzes die je maakt. 
Na bijna 25 jaar in het onderwijs gewerkt te hebben, ga ik me per 1 maart richten op iets anders. 
Daarom neem ik afscheid van de Plaswijckschool. De afgelopen 7 jaar heb ik hier met plezier gewerkt. 
Samen met een heel fijn team heb ik meegewerkt aan de ontwikkelingen van het onderwijs op onze 
school. 
Veel mooie, bijzondere momenten heb ik, samen met de kinderen en collega's mogen meemaken. Met 
elkaar hebben we plezier gehad en veel geleerd. Ik wil u bedanken voor het vertrouwen dat u in mij 
gehad heeft. 
Na 2 jaar op leerplein 2, ga ik de weken tot de voorjaarsvakantie nog even terug naar leerplein 3. 
Ik wens u en de Plaswijckschool een mooie toekomst!  
 
Hartelijke groeten, 
Linda 
 
Communicatie  
In tijden van griep merken we dat het ‘s morgens best druk kan zijn met de ziekmeldingen. Als u geen 
gehoor krijgt probeert u het later dan nog eens. Via de mail vinden we niet zo handig omdat deze door 
de leerkrachten niet tijdens schooltijd wordt gelezen. Voor andere berichten vinden we de mail juist 
wel handig. Mail gerust de leerkracht als u iets wilt vragen of vertellen als het geen haast heeft. We 
kunnen daar dan later rustig op reageren.  
Social Schools gebruiken we als middel om zaken en foto’s uit de groep met u te delen. Social schools 
gebruiken we niet om met u te chatten of vragen te beantwoorden. 
 
Landelijke staking 30 en 31 januari 
De vakbonden roepen op tot een landelijke onderwijsstaking op 30 en 31 januari. We hebben als team 
uitgebreid gesproken over de argumenten: “Er ligt nu toch een mooi CAO”, zegt de één. Terwijl een 
ander vindt dat het nu om structurele verbeteringen in het onderwijs gaat en kiezen voor een baan in 
het onderwijs moet weer een aantrekkelijke keuze worden als je van het voortgezet onderwijs komt. 
Over één ding zijn we het eens; het moment van de staking is ongelukkig gekozen. Wij kiezen er dan 
ook voor om in januari niet te gaan staken. Maar omdat we van mening zijn dat het lerarentekort voor 
een enorme werkdrukverhoging zorgt en er écht een structurele oplossing moet komen, kan het zijn 
dat we later in het jaar er wel voor kiezen om mee te doen met een nieuwe landelijke staking. Voor 
nu: de school is 30 en 31 januari gewoon open! 
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Kerstcollecte 
Na de kerstviering in de Pauluskerk is er gecollecteerd voor het ouderenfonds. Er is een mooi bedrag 
van 221,80 euro opgehaald. Het bedrag is ondertussen overgemaakt naar het ouderenfonds. 
 

Voorleesontbijt  
De Nationale Voorleesdagen gaan elk jaar van start met het 
voorleesontbijt op de basisschool. Wij doen ook weer mee 
op 24 januari. De kinderen mogen deze dag in pyjama op 
school komen en hun ontbijtje van deze ochtend meenemen 
naar school. Onder het voorlezen kunnen zij dan lekker hun 
ontbijtje opeten. De kinderen van leerplein 3 gaan die 
ochtend voorlezen op leerplein 1. Op leerplein 2 lezen de 
leerkrachten voor.  

 
Typen 
Een aantal kinderen dat vorig jaar in groep 5 gestart is met typeles heeft inmiddels het 
diploma gehaald. De kinderen die daar nog niet in geslaagd zijn kunnen nog een 
herkansing krijgen als we met kinderen én ouders kunnen afspreken dat ze echt 
goed hun best gaan doen om het diploma te halen. Ouders die dit willen en die 
hun kinderen daarbij gaan ondersteunen, verzoeken we dat aan meester Johan 
te melden, mondeling, telefonisch of per mail. Deze week ontvingen de kinderen van de huidige 
groep 5 informatie en een inschrijfformulier voor de typeles die zij dit jaar gaan volgen. De 
basiscursus doen alle kinderen op kosten van de school. We adviseren ouders/verzorgers om 
daarnaast in te schrijven voor de aanvullende online begeleiding (kosten: €30,-). We hebben 
afgelopen jaar gemerkt hoe belangrijk het is dat een “coach” de kinderen begeleidt en stimuleert. Die 
rol kunnen ouders natuurlijk ook zelf op zich nemen, maar dat vereist wel wat discipline. We willen 
alle inschrijfformulieren graag uiterlijk 23 januari weer terug hebben. Kort daarna gaat de cursus van 
start. 
 
St. Leren voor de Toekomst op de Brede school Gouda! 
Sinds januari 2019 bevindt Leren voor de Toekomst zich op de zondagen op de 
brede school (Eerste E.J. Potgieterstraat 21). Leren voor de Toekomst is een 
instituut voor bijles en huiswerkbegeleiding. Op dit moment zijn er 30 
basisscholieren en 20 middelbare scholieren. Leerlingen die in het bezit zijn 
van de Rotterdampas kunnen aanspraak doen op het Kinderfonds. Zij zouden 
de lessen kunnen financieren, mits jullie daarvoor in aanmerking komen. 
Reguliere leerlingen betalen 40 Euro per maand voor twee uur begeleiding per 
week. De eerste proefles is altijd gratis. Mocht je een broertje of zusje hebben 
dat op de basisschool zit, dan zijn die natuurlijk ook altijd welkom! 
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Middelbare scholieren nemen hun eigen huis- en leerwerk mee naar de locatie. Er is een 
onderbouwgroep en een bovenbouwgroep. In elke klas zitten maximaal 15 leerlingen en er staan 
minimaal 2 begeleiders op de groep van HBO- of WO niveau. Tijdens de les kun je jouw vragen stellen 
over het huis- en leerwerk. Maar we helpen je ook met vooruit plannen, leerstrategieën voor 
verschillende vakken en overhoren je voor toetsen. Basisscholieren krijgen een uur taalles en een uur 
rekenles van ons. Wij geven deze lessen aan de hand van ons eigen lesmateriaal, dat hiervoor 
ontwikkeld is. De boekjes zijn zo gemaakt dat alle deelonderwerpen van de cito’s voor beide vakken 
aan bod komen.  
 
Vanaf 1 maart 2020 starten we ook in buurthuis Buurtstee. Zelfde tijd en dag. Aanmelden kan vanaf 
januari 2020.  
Heb je interesse? Kom een keer langs of neem contact met ons op!  
www.lerenvoordetoekomst.nl 
contact@lerenvoordetoekomst.nl 
06 10290312 
 
 

Trefwoord 
Wat maakt dat mensen zich soms ongelukkig voelen? En hoe ga je 
om met domme pech of met armoede, met verdriet en ziekte, of 
met het gevoel dat je te kort schiet. Hoe reageer je op al die 
“ongelukkigheid” in het leven? Deze vragen bespreken we met de 
kinderen aan de hand van bijbelverhalen die we vertellen, zoals 
over de zieke man die op de Sabbatdag door Jezus genezen wordt 

(Marcus 3, 1-6). 
 
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.  
 
Kalender 
20 t/m 26 januari:                    School van de week actie in het Groenhovenbad. 
24 januari:                                 Voorleesontbijt 
27 januari:                                 Studiemiddag, kinderen zijn vanaf 12:00 uur vrij. 
14 februari:                               Portfolio mee naar huis. 
10 febr.t/m 14 febr.:               Adviesgesprekken groep 8 
17 febr.t/m 21 febr.:               Ouder- en kindgesprekken. 
24 febr.t/m 28 febr.:               Voorjaarsvakantie 
 

http://www.lerenvoordetoekomst.nl/
mailto:contact@lerenvoordetoekomst.nl
http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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De jarigen tot en met vrijdag 14 februari: 
19  jan Esmee de Jong  basisgroep 2A  
20  jan Sara Es-Samri   basisgroep 2A  
22  jan Noah Steenbergen  basisgroep 1C  
29  jan Pepijn Dijkstra  basisgroep 1B  
07  feb Wail El Kaddouri  basisgroep 2B  
08  feb Kyron Bate   basisgroep 1A  
08  feb Lieke Kramer   basisgroep 1A  
09  feb Frédérique Bos  basisgroep 2B  
 

Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool: 
Op 25 januari wordt Maysen van Nieuwamerongen 4 jaar  
en op 4 februari viert Evy Pol haar 4e verjaardag. Beide kinderen komen in 
basisgroep 1C. 
Alvast van harte gefeliciteerd en welkom en een fijne tijd op de 
Plaswijckschool! 
 

 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 14 februari 2020! 
 
 


