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Vanuit het team 
De eerste schoolweek zit er alweer op. We kijken 
terug op een fijne start met de  kinderen, maar ook 
met u als ouders. Fijn dat de meeste van u de tijd 
hebben genomen om een kijkje te nemen in de 
school. Daarnaast gaat alles in de school weer lopen. 
Zo ligt het nieuwe schoolplan nu ter controle bij de 
MR. We hopen u snel er meer over te kunnen 
vertellen.   
 
Sportdag 
Op woensdag 16 september 2020 wordt de sportdag 
van afgelopen juni ingehaald. De examenkandidaten 
van MBO Rijnland krijgen dan alsnog de kans om hun examen goed af te ronden. We verwachten de 
kinderen om 08.30 uur op het sportcomplex van Olympia (Bodegraafsestraatweg 52). Daar moeten de 
kinderen om 12.00 uur weer worden opgehaald. Er zijn geen mogelijkheden om de kinderen daar om 
te kleden. Het is fijn als de kinderen laagjes aan hebben zodat ze iets uit kunnen trekken wanneer ze 
het warm hebben. Mocht het die dag regenen is ook een regenjas aan te raden. De hele sportdag wordt 
georganiseerd door de studenten van MBO Rijnland waardoor er dit keer geen hulpouders nodig zijn.  
 
Trakteren 
We willen u er nogmaals op wijzen dat de traktaties voorlopig nog voorverpakt moeten zijn. We zien 
al verschillende creatieve oplossingen voorbijkomen waarvoor dank. De verjaardagen worden verder 
op de normale wijze gevierd in de verschillende basisgroepen.  
 
Luizencontrole  
Vanwege de coronamaatregelen wordt er nog geen luizencontrole op school gedaan. We willen u 
vragen om uw zoon/dochter thuis regelmatig te controleren op eventuele luizen. Wanneer u luizen 
aantreft, horen wij dit ook graag als leerkrachten. We zullen dan de andere ouders oproepen om ook 
hun kinderen extra te controleren. Voor de overige maatregelen wat betreft corona wijzen we u graag 
op de extra nieuwsbrief van vrijdag 28 augustus 2020.  
 
Gymrooster 
We kunnen dit schooljaar weer beginnen met de gymlessen. Tot de herfstvakantie zal het MBO Rijnland 
nog geen gymlessen verzorgen. Het gymrooster is daarom de komende weken als volgt: 
Dinsdag:  Leerplein 3 en groep 1/2 
Vrijdag:  Leerplein 2 en groep 3 
We willen u vragen om op die dagen de kinderen te herinneren aan het meenemen van hun 
gymspullen. Voor de jongste groepen geldt dat we het daarnaast fijn vinden wanneer zij makkelijke 
kleding aan hebben en lange haren in een staart of vlecht zitten. 
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Klusteam  
Niet alleen thuis maar zeker ook op een school blijven er klussen liggen. Grote en 
kleine klussen, van iets in elkaar timmeren tot verven, het vastdraaien van 
schroeven enzovoort. Vindt u h  et leuk om zo af en toe te helpen bij allerlei 
klussen, meldt u zich dan aan voor het klusteam van de Plaswijckschool. Wanneer 
nodig komen we bij elkaar en dan geldt: `Vele handen maken licht werk’. Lijkt het 
u leuk dan kunt u zich aanmelden bij juf Thea leerplein 2. 
 
MR 
Aan het begin van dit nieuwe schooljaar willen we ons als MR graag even aan u voorstellen. Wat 
doen we en wie zijn we?  
De MR van de Plaswijckschool bestaat uit twee ouders en twee personeelsleden. De MR vormt 
samen met de Koningin Wilhelmina school een gezamenlijke MR en bestaat dus uit twee deelraden. 
Zes keer per jaar komen we samen. We starten de vergadering met gezamenlijke punten en daarna 
vergaderen we apart over de zaken die echt gericht zijn op de Plaswijckschool. De data waarop we 
vergaderen staan vermeld op de schoolkalender die de kinderen deze week hebben ontvangen. 
De MR denkt mee, praat me, adviseert en moet ook regelmatig instemming verlenen over zaken die 
gaan over de financiën, het beleid van de school, personeelszaken en de organisatie van de school. 
Mocht u als ouder vragen hebben die betrekking hebben op bovenstaande zaken, dan kunt u altijd 
een van ons aanspreken of een e-mail sturen naar: mr.plaswijckschool@d4w.nl 
 
De MR-leden voor het jaar 2020-2021: 
Natascha Hooft 
Leerkracht lp 1 en IB’er     
 
  
 

Maaike ten Hooven 
Leerkracht lp 3 
 

Annemarie Dijkstra 
Ouder van Suze-
Roos (lp3) en Pepijn 
(lp1) 

Sander Kramer 
Ouder van Lieke en 
Tess (lp 1) 

 
 
Ouder-kindgesprekken  
Afgelopen woensdag is de inschrijving weer gestart voor de ouder-kindgesprekken in de week van 14 
tot en met 18 september. U heeft tot en met aanstaande woensdag de tijd om via Social Schools in te 
schrijven.  

mailto:mr.plaswijckschool@d4w.nl
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Fietsen 
We merken dat aan het kant van het kleuterplein fietsen van leerplein 1 worden geparkeerd. We willen 
u vragen om ook deze fietsen in de fietsenstalling naast de school te zetten. Daarnaast wordt er met 
wegbrengen en ophalen regelmatig fietsen geplaatst tegen het hek van de buurvrouw. Wilt u ook deze 
fietsen een andere plek geven?  
 
Veel ouders komen de kinderen met de auto brengen. We merken dat er op de parkeerplaatsen aan 
de kant van de Weerestein foutief geparkeerd wordt. We willen u vragen om alleen de parkeervakken 
te gebruiken om overlast voor de buurt te voorkomen. De komende week krijgen de kinderen nog een 
brief mee over de Schoolbrengweek van 14 t/m 18 september.  
 
Bericht vanuit de buurtsport  
Het schooljaar is weer begonnen! Dit betekend dat de buurtsport ook weer gaat beginnen. 
Vanaf maandag 7 september a.s. kunnen de kinderen weer komen sporten en spelen. Graag zouden 
wij onderstaand bericht in de nieuwsbrief willen zetten. Is dit mogelijk? Alvast bedankt! 
  
Vanaf maandag 7 september a.s. organiseert SPORT•GOUDA de buurtsport weer! 
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 bij Buurtsport, uiteraard wel op 1,5 
meter. 
  
Buurtsport wordt begeleid door onze professionele Buurtsport-coaches. Buurtsport vindt in het 
schooljaar 2020-2021* elke week plaats op de onderstaande locaties en tijden. 
  
Maandag Korte Akkeren  Schoolplein Westerschool                       14:30 – 16:00 uur 
                           Gouda Oost            Schoolplein Wereldwijs                            14:15 – 15:45 uur 
Dinsdag            Gouda Oost            Marathonlaan                                          15:00 – 16:30 uur 
                           Achterwillens           Schoolplein Vindingrijk                             14:15 – 15:45 uur 
                           Westergouwe          Schoolplein De Ontdekkingsreizigers    14:00 – 15:00 uur 
Woensdag        Kort Haarlem          Pretoriaplein                                              13:30 – 14:30 uur 
                           Kort Haarlem         Zoutmanstraat                                          15:00 – 16:00 uur 
Donderdag      Gouda Noord         Schoolplein De Bijenkorf                          14:30 – 16:00 uur 
                           Bloemendaal          Gymzaal Columbuslaan                          15:00 – 16:30 uur 
                           Goverwelle             Kindcentrum Goejanverwelle  

schoolplein (noord)            14:30 – 16:00 uur 
Vrijdag             Korte Akkeren          Schoolplein KAS                                        15:00 – 16:30 uur 
    Plaswijck                   Schoolplein Cirkel (Rijnlust)                      14:30 – 16:00 uur 
  
* met uitzondering van de schoolvakanties 
  
Tot bij de Buurtsport! 
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Kalender 
8 september  20.00 uur Informatieavond Leerplein 2 
10 september  19.00 uur Informatieavond Leerplein 3 
10 september  20.00 uur Informatieavond Leerplein 1 
11 september   Schoolfotograaf 
14 september  Deze week ouder-kindgesprekken 
16 september  Sportdag: 08.30 op het veld van Olympia, 12.00 uur ophalen.  
24 september  Studiemiddag: kinderen om 12.00 uit.  
30 september  Start kinderboekenweek 
17 t/m 25 oktober Herfstvakantie  
 

De jarigen tot en met 2 oktober:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
07 sep Amy  
12 sep Jeroen  
20 sep Boaz  
21 sep Lina  
22 sep Nediem  
23 sep Maryem  
23 sep Fenna  
25 sep Alisha  
26 sep Deviën  
01 okt Noura  
02 okt Julia  
 


