
  
 

 

Nieuwsbrief 3 

8 november 2019 
 

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  
 

 

Vanuit het team 
Juf Linda is maandag 28 oktober geopereerd. Het is allemaal goed gegaan, maar het is al met al een 
pittige ingreep geweest. Ondertussen is het revalideren begonnen en we wensen juf Linda dan ook  
een voorspoedig herstel. 
 
Vanuit de MR:  
Zoals jullie onlangs gelezen hebben gaat Johan Moen per 1 mei met pensioen. De stichting is daarom 
op zoek naar één nieuwe directeur voor de Plaswijckschool/ Koningin Wilhelminaschool. De vacature 
zal eind deze week worden gepubliceerd. Gedurende dit proces zijn wij als MR van beide scholen 
betrokken en proberen wij zo goed mogelijk advies te geven. Uiteindelijk zullen we ook onderdeel 
zijn van de advies- en benoemingscommissie. Mocht u vragen hebben, kunt u deze altijd aan één van 
ons stellen of een mail sturen naar: mr.plaswijckschool@d4w.nl 
 
Thea Fokker en Natascha Hooft - personeelsgeleding 
Annemarie Dijkstra (leerplein 1 en 2) en Sander Kramer (leerplein 1) - oudergeleding  
 
Studiemiddagen 12 november en 6 december 
Dinsdagmiddag 12 november heeft het team een studiemiddag VierKeerWijzer. ’s Morgens is er een 
klassenronde door Marco Bastmeijer en ’s middags krijgen we hierop een terugkoppeling en gaan we 
aan de slag om nieuwe thema’s voor te bereiden. 
Vrijdagmiddag 6 december heeft het team een studiemiddag onder leiding van Frank Court en zullen 
we verder werken aan de doorgaande lijn zelfstandig werken op onze school. 
Op beide dagen zijn de kinderen om 12:00 uur vrij. 
 
School op Seef 
Op school besteden we aandacht aan goed fietsgedrag. Goed zichtbaar zijn 
hoort daar ook bij. De dagen worden korter, de kinderen komen in het donker 
naar school en dan is goede verlichting zeer belangrijk. Bij deze wat tips: 
 

Tip 1 - Zorg dat alle lampen werken en zet ze ook aan zodra het 
nodig is. 
Tip 2 - De voorlamp moet geel of wit licht geven, de achterlamp 
rood. Kies lampen die echt goed licht geven. Minilampjes zijn amper 
zichtbaar. 
Tip 3 - Zorg voor de verplichte reflectoren op de fiets: een 
reflecterende strook aan de zijkant van de wielen, gele reflectoren 
aan de trappers en een rode reflector aan de achterkant van de fiets. 
Tip 4 - Stem je kleding af op het weer. Tijdens mist en sneeuwval valt 
een felgekleurde jas beter op dan een lichte jas. 
Tip 5 - In het donker of bij slecht zicht overdag is een lichtgekleurde 
jas veiliger. 

mailto:mr.plaswijckschool@d4w.nl
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Tip 6 - Dragen uw kinderen een rugzak of schooltas breng dan ook hierop reflectiemateriaal aan. Zo 
zijn ze bij het fietsen en ook tijdens het wandelen beter zichtbaar. 
Tip 7 - Ook door reflecterende sierbandjes op de jas ziet een automobilist je eerder, je bent vanaf 
tientallen meters zichtbaar. 
 
Ouderraad zoekt versterking                                                                                                                          
Door het jaar heen worden er allerlei leuke 
activiteiten georganiseerd voor de kinderen van de 
Plaswijckschool. Denk hierbij o.a. aan Sinterklaas, 
Kerst, Koningsspelen, Juffendag, Sportdag, 
Avondvierdaagse en de Pleinparty. Omdat het team het al druk genoeg heeft met het lesgeven van 
onze kinderen en allerlei taken die daarbij horen, proberen wij als ouderraad het team zo goed 
mogelijk te ondersteunen bij de extra activiteiten. Hiervoor hebben wij wel voldoende mensen 
nodig.  De ouderraad bestaat momenteel uit 5 ouders (Marjolein Wateler, Bianca Vink, Marieke van 
den Heuvel, Patrick Crielaard en Inez Sprong) en dat is vrij weinig. Daarom deze oproep voor extra 
ouders die ons willen helpen bij het organiseren.  De ouderraad komt ongeveer 6 keer per jaar bijeen 
voor een vergadering. Verder wordt er veel onderling afgestemd per mail / app. Wij zijn blij met alle 
extra hulp. Een keer een vergadering bijwonen om meer over de ouderraad te horen, kan altijd. Wil 
je niet vast in de ouderraad, maar vind je het wel leuk om mee te helpen organiseren met één van 
bovengenoemde activiteiten dan horen wij het ook graag. 

Voor interesse en/of meer informatie kunt u zich melden bij Inez Sprong, voorzitter van de ouderraad 
via inez.sprong@hotmail.com 

Sinterklaasviering 
Er liggen al een tijdje kruidnoten in de winkels, maar maandag 
begint dan eindelijk het Sinterklaasjournaal! Hieronder een 
overzicht met belangrijke momenten de komende (spannende) 
periode t/m 5 december. De kinderen van groep 1 tot en met 4 
krijgen altijd op 5 december een cadeautje van Sinterklaas en 
zijn pieten. Groep 4 zal dan ook die dag veel op leerplein 1 zijn 
en daar het Sinterklaasfeest vieren. Natuurlijk zullen zij ook een 
deel van de dag op leerplein 2 zijn.  
Groep 5 tot en met 8 maken surprises in een thema en kopen 
een cadeautje voor een ander kind voor maximaal €5. Graag geen snoep. 
 
- Vrijdag 15 november krijgen de kinderen van 5 tot en met 8 een lootje mee naar huis. Hier kunnen 
ze hun hobby's en wensen op schrijven. 
- Maandag 18 november moeten de lootjes weer ingeleverd worden op school.  
- Dinsdag 19 november worden de lootjes getrokken. Op deze lootjes staat het thema waarin de 
surprises geknutseld moeten worden.  

mailto:inez.sprong@hotmail.com
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- De surprises moeten op dinsdag 3 december ingeleverd worden op school in een vuilniszak. Op de 
surprise moet de naam van het kind voor wie de surprise is, duidelijk vermeld staan. Daarnaast moet 
er een gedicht bij zitten.  
- Woensdag 27 november zetten we de schoen. Iedereen vragen we een extra schoen mee te nemen 
die dag.  
- Op 5 december hopen we dat Sinterklaas een bezoekje brengt op school. We wachten hem op het 
schoolplein op om 8.30 uur. De dag duurt gewoon tot 14.15 uur.  
- Op 5 december gaat de gym voor groep 6, 7 en 8 gewoon door. Zij krijgen een speciale 
pietenversie aangeboden door studenten van MBO Rijnland. Groep 3/4 willen we ook vragen om 
gymschoenen mee te nemen die dag.  
- De kinderen mogen op 5 december uiteraard ook in pieten-/sintkleding naar school komen.  
- De kinderen nemen op 5 december zelf hun eten/drinken mee naar school.  
 
Wij hopen op een leuk Sinterklaasfeest met elkaar!  
 
Luizenteam 
De Plaswijckschool heeft al jaren een team van ouders dat gezamenlijk in de week na iedere vakantie 
bij alle kinderen controleert of zij luizen hebben. Het luizen-pluis-team kan wel versterking 
gebruiken! We zijn nu met 6 moeders, en het zou fijn zijn als er 1 of 2 ouders bij willen komen. Het 
kost je 5 maal per jaar een uurtje op woensdag of vrijdag ochtend. 
Inlichtingen of aanmeldingen Rianne Sturm (moeder van Anneke van leerplein 3B) of juf Babette. 
 
Trefwoord 
In de week na de herfstvakantie is het thema bij de bijbelvertellingen: 
“Opgeven?” 
Volhouden wordt vaak gezien als een deugd, terwijl opgeven geen “optie” 
is. Om de liefde van zijn leven te mogen huwen werkt Jakob 7 jaren lang 
voor oom Laban, die hem misleidt waarna Jacob nog eens 7 jaren moet 
werken. Jakob weet wat volhouden is! Wanneer vind jij het moeilijk om vol 
te houden? En wanneer gaat dat makkelijk? 
 
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 
12 november:                           Studiemiddag team, kinderen vanaf 12:00 uur vrij! 
13 november:                           Kijkochtend leerplein 1 
15 november:                           Leerplein 3 naar het Rijksmuseum 
18 november:                           Kijkochtend leerplein 3 
20 november:                           Kijkochtend leerplein 2 

http://www.bsgouda.nl/weekbrief/bloemendaal-plaswijck.html
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22 november:                           Filmavondje groep 8 
5 december:                             Sinterklaasviering 
6 december:                             Studiemiddag team, kinderen vanaf 12:00 uur vrij! 
18 december:                           Kerstviering 
20 december:                           Om 12:00 uur begint de kerstvakantie 
6 januari 2020:                         Eerste schooldag na de kerstvakantie 
 
De jarigen tot en met vrijdag 6 december: 
12 nov Hidaya Tatou basisgroep 3A 
14 nov Martijn de Bruijn basisgroep 3A        
15 nov Luca Siegel basisgroep 2B   
16 nov Lena Siglowa basisgroep 2B   
17 nov Amran El Kaddouri basisgroep 3B   
17 nov Elianne Quik basisgroep 2A 
20 nov Abdelnour Benamar basisgroep 2A   
20 nov Maissa El Kaddouri basisgroep 1C   
20 nov Soufyan Tatou basisgroep 1A   
21 nov David Grefhorst basisgroep 2A  
21 nov Noor el Mariami basisgroep 1B   
28 nov Rahma Serifi Kanfaoui basisgroep 2A  
02 dec Joey van den Bovenkamp basisgroep 3A  
06 dec Venitcia Kramp basisgroep 2B 
 

 
Nieuwe leerling op de Plaswijckschool: 
Binnenkort komt er weer een nieuwe leerling bij ons op school.  
Het is: 
Lizzy Heine, jarig op 20 november  
Van harte welkom en een hele fijne schooltijd toegewenst! 
 
 
 

 
De volgende nieuwsbrief verschijnt vrijdag 6 december 2019! 
 
 


