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Vanuit het team 
Juf Loes stelt zich graag aan u voor. 
Sinds februari werk ik op de Plaswijckschool als leerkracht. De 
leerlingen van leerplein 3 kennen mij al enkele maanden, omdat ik 
dit schooljaar stage heb gelopen op leerplein 3. Graag stel ik mij in 
deze nieuwsbrief aan u voor. Mijn naam is Loes, ik woon samen met 
mijn man Bert en onze dochters Iris (9) en Naomi (8) in 
Waddinxveen. In 1977 ben ik geboren in Spijkenisse. Rotterdam is 
de stad waar ik heb gestudeerd, gewerkt en waar ik nog graag kom. 
Na het maken van een reis van 6 maanden door Australië en 
Zuidoost Azië, wilden Bert en ik graag samenwonen en de keuze viel op Waddinxveen. Naast het 
werken op leerplein 3, studeer ik aan de PABO in Utrecht. Voordat ik begon met deze opleiding, heb 
ik een aantal jaren gewerkt in de commerciële arbeidsbemiddeling. Het afgelopen half jaar heb ik als 
onderwijsassistente gewerkt in de bovenbouw op een school in Boskoop. Op dezelfde school geef ik, 
tot de voorjaarsvakantie, op woensdag les aan groep 4. Als ik vrij ben, ga ik graag met mijn dochters 
naar de bioscoop of wij gaan met ons gezin naar familie of vrienden elders in het land. Kortom; ik ben 
graag bezig en dat komt goed uit in mijn werk als juf op leerplein 3. Ik kijk er erg naar uit om na de 
voorjaarsvakantie op maandag tot en met woensdag te werken bij de Plaswijckschool. Wellicht 
maken wij de komende weken al kennis met elkaar.  
 
Afscheid Linda. 
Woensdag 19 februari is de laatste werkdag van Linda. De kinderen van leerplein 2 en 3 zullen deze 
ochtend afscheid van hun juf nemen. Na schooltijd kunt u als ouder Linda een handje komen geven 
en persoonlijk afscheid van haar nemen. 
 
Afscheid Johan 
Over ruim een maand ga ik afscheid nemen van de Plaswijckschool, 31 maart is mijn laatste 
werkdag…… Vanaf 1 maart is Babette aangesteld als directeur van de Plaswijckschool en 
Wilhelminaschool. Dat betekent dat we nog een maand lang alle tijd hebben om alles over te dragen. 
Dat gaat helemaal goed komen! 
 
“Je kijkt er wel naar uit zeker?” heb ik de afgelopen maanden verschillende malen gehoord. Enerzijds 
kan ik zeggen dat ik nog steeds veel plezier heb in het werk, ik geniet nog net als 40 jaar geleden van 
de contacten met collega’s, ouders en natuurlijk de kinderen. Maar anderzijds is het ook fijn om deze 
verantwoordelijkheden neer te kunnen leggen, zeker als dat is op een moment dat het goed gaat met 
de scholen en dat je er alle vertrouwen in kunt hebben dat het goed blijft gaan.  
 
Er komt later dit schooljaar nog een echt afscheidsmoment. Ik heb gevraagd om dat te combineren 
met een schoolactiviteit, zodat ik alle gelegenheid heb om handen en handjes te schudden. Dit zal 
worden op de pleinparty aan het einde van het schooljaar. Later in het schooljaar hoort u hier meer 
van.  
Johan Moen.  



  
 

 

Nieuwsbrief 6 

14 februari 2020 

 

Plaswijckschool 

Weerestein 37 

2804 GG Gouda 

T: 0182-534118 

E: Plaswijckschool@d4w.nl 

www.d4w.nl/plaswijckschool 

 

 

DA COSTASCHOOL - DE EENDRAGT - DE GOEDE HERDERSCHOOL - DE NESSEVLIET - DE MORGENSTER  

DE REGENBOOG - DE WEGWIJZER - GOEJANVERWELLESCHOOL – IMMANUELSCHOOL - LALLEMANSCHOOL   

KON. WILHELMINASCHOOL - PARK EN DIJK - PLASWIJCKSCHOOL - PRINSES BEATRIXSCHOOL    

SMDB PRINS WILLEM-ALEXANDER - WESTERSCHOOL - WWW.D4W.NL  
 

 

 
Voorleeswedstrijd 2020 
Ieder jaar doet er een leerling van groep 7 of 8 aan de 
voorleeswedstrijd mee. Je strijdt dan tegen leerlingen van andere 
Goudse scholen. De winnaar van deze wedstrijd mag naar de 
Provinciale Finale.  
Dit jaar deed Jelte uit groep 8 mee namens de Plaswijckschool. Het was 
een erg spannende ochtend. Er waren 8 andere leerlingen waar hij het 
tegen op moest nemen. Je weet van te voren niet wanneer je aan de 
beurt bent, dus de spanning bouwde zich goed op. Jelte heeft erg mooi 
voorgelezen en betrok het publiek goed bij zijn verhaal. Zoals de jury 
zei: "Je hebt heel duidelijk en enthousiast voorgelezen. We hadden 
graag langer naar je willen luisteren". Helaas heeft Jelte niet gewonnen, 
maar het was een erg leuke ervaring zoals hij zelf zei. Met mooie 
complimenten en een oorkonde op zak mag Jelte trots zijn op zichzelf. Wij zijn dat zeker! 
 
NL doet! Schoolplein klussendag 
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 € 350,- 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 contactpersoon. Léon 
gaat het van hem overnemen. 
 
Prikactie leerplicht 
Een bericht namens de leerplichtconsulent: 
Binnenkort is het weer zover, de voorjaarsvakantie staat voor de deur! 
De ervaring heeft ons geleerd dat er dan gezinnen op vakantie gaan. Helaas blijkt toch ieder jaar weer 
dat niet alle ouders vertrekken op het moment dat hun kind daadwerkelijk vrij heeft. 
Om luxe verzuim tegen te gaan houdt bureau leerlingzaken op vrijdag 21 februari a.s. een prikactie. 
Hierbij zal door een leerplichtambtenaar een aantal scholen, onaangekondigd, worden bezocht om de 
aanwezigheid van de leerlingen te controleren. 
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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. 
 
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. 
 
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 
17 febr.t/m 21 febr.:               Ouder- en kindgesprekken 
21 februari:                               Leerplein 2 naar Space Expo 
24 febr.t/m 28 febr.:               Voorjaarsvakantie 
9 maart:                                     Kijkochtend leerplein 2 
14 maart:                                   NL Doet! Schoolplein klussendag 
16 maart:                                   Kijkochtend leerplein 3 
18 maart:                                   Studiedag team, kinderen vrij! 
23 maart:                                   Kijkochtend leerplein 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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De jarigen tot en met vrijdag 13 maart: 
15 feb  Anna Brandse    basisgroep 2A pl  
16 feb   Kristijana Djukic    basisgroep 3B pl  
21 feb  Fedor Meijer    basisgroep 2A pl  
25 feb   Wessel Sprong    basisgroep 3B pl  
27 feb   Kristijan Djukic   basisgroep 2A pl  
27 feb   Ilyas Slamy    basisgroep 2A pl  
03 mrt   Leila Es-Samri   basisgroep 1A pl  
04 mrt   Jinane El Bouhassani   basisgroep 3B pl  
04 mrt   Afanaisa Kortram    basisgroep 2B pl  
07 mrt   Elin Dekema    basisgroep 1B pl  
07 mrt   Souraya El Kaddouri   basisgroep 3A pl  
07 mrt   Houssaïn Serifi Kanfaoui  basisgroep 3A pl  
09 mrt   Zayn Nadjmadien   basisgroep 1C pl  
09 mrt   Anneke Siedsma   basisgroep 3B pl  
09 mrt   Esmee van der Spoel   basisgroep 2B pl  
12 mrt   Mattias Timmer   basisgroep 3B pl  
13 mrt   Elsa Grefhorst   basisgroep 1A pl  
13 mrt   Thomas Grefhorst   basisgroep 1A pl  
13 mrt   Emiley Oljans   basisgroep 1B pl 
 
 
 
 

De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 13 maart uit! 


