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Uit het team 
Het blijft een bijzondere periode waarin we leven en werken met elkaar. We zijn 
dankbaar dat we de afgelopen weken alle kinderen onderwijs hebben kunnen bieden. 
We hebben veel flexibiliteit gevraagd van de leerkrachten, onderwijsassistenten en 
het ambulante personeel om de verschillende groepen op te vangen.  
 
We hebben al wat vragen van u als ouder gekregen over wat uw zoon/dochter kan 
doen wanneer hij thuis zit vanwege klachten of een daadwerkelijke besmetting. Juf 
Marloes en juf Maaike zijn een plan van aanpak aan het schrijven voor het 
thuisonderwijs in verschillende scenario’s. Dit plan wordt binnenkort in het team 
besproken en zullen we later met u als ouder delen.  
 
Juf Robin 
Helaas heeft juf Robin het besluit moeten nemen om te stoppen met haar werkzaamheden op onze 
school. We bedanken juf Robin voor haar inzet op de Plaswijckschool en wensen haar veel succes met 
haar studie. We zijn heel blij dat juf Thea juf Robin tot en met de herfstvakantie gaat vervangen. Zodra 
er nieuws is vanuit de sollicitatieprocedure zullen we u op de hoogte brengen.   
 
Schoolplan 
De afgelopen maanden is er hard gewerkt door het team om een nieuw schoolplan te kunnen schrijven. 
We zijn met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van de school en welke doelen en 
verwachtingen daarbij horen. Ook hebben veel ouders gebruik gemaakt van de enquête die we hebben 
uitgezet. In de laatste MR-vergadering is het schoolplan besproken en goedgekeurd. Nu alle stappen 
doorlopen zijn en ook het bestuur heeft meegelezen, kunnen we ons nieuwe schoolplan met u als 
ouders delen. In de bijlage vindt u het schoolplan. Daarnaast is het schoolplan altijd te vinden op onze 
website. Mocht u vragen hebben, kunt u altijd een mailtje sturen naar Babette, Thea of Madelon. Als 
team zien we ernaar uit om met onze nieuwe doelen en ambities aan de slag te gaan.  
 

Terugblik studiedag  
Donderdagmiddag 24 september hebben wij als team een studiedag gevolgd. 
Leerplein 1 ging met Tessel van der Linde aan de slag met ‘spel’. We hebben 
veel ideeën en inspiratie gekregen om met de hoeken in de klas aan de slag te 
gaan. Leerplein 2 en 3 heeft onder leiding van Marian Soullié een inspirerende 
middag over Snappet gehad. Met elkaar hebben we de mogelijkheden van 
Snappet bekeken en zijn we de diepte ingegaan.  
 

Kijkochtenden in oktober 
Nu er weer nieuwe maatregelen zijn aangekondigd kunnen we de kijkochtenden zoals we ze gewend 
zijn niet door laten gaan. We komen er bij u op terug of en op welke wijze we de kijkochtenden door 
kunnen laten gaan.  
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Kinderboekenweek 
De Kinderboekenweek is dit jaar van van 30 september t/m 11 oktober. Het thema dit jaar is 'en toen?'. 
Op de leerpleinen besteden we aandacht aan dit thema en hebben 
we afgelopen woensdag een opening gehad met elkaar. Vooral 
het voorlezen en de leesmotivatie zal centraal staan de komende 
tijd. Ook is er dit jaar een erg leuke actie bij de Bruna! We kunnen 
hier boeken sparen voor onze schoolbieb. Nu de bibliotheek niet 
meer in onze school zit, is dit een erg leuke actie voor ons. Doet u 
ook mee? 
 
Hoe werkt ‘Sparen voor je schoolbieb’? 

• Koop in de Kinderboekenweek een kinderboek bij Bruna (tussen 30 september en 11 
oktober).  

• Lever de kassabon in bij juf Natascha. 
• Van alle ingezamelde kassabonnen mogen wij voor school van 20% van het totaalbedrag 

kinderboeken uitzoeken in de Bruna!  

Dus alle boeken die gekocht worden tijdens de Kinderboekenweek, daar kunnen wij weer 
kinderboeken voor uitzoeken voor op school.  
 
Klusdag Schoolplein 
Op de laatste dan van de maand, zaterdag 31 oktober, houden we de Klusdag Schoolplein!  
Met zoveel mogelijk mensen gaan we het onderhoud verzorgen van het schoolplein.  
Te denken valt aan:  

• ophogen 

• tuinieren: struiken snoeien en / of weg halen 

• steuntjes aan de klimwand bevestigen 

• groenaanslag her en der verwijderen 
Hiervoor is uw / jouw hulp hard nodig! Ook voor een uurtje kun je al aanhaken bij de klussen. Alle 
hulp is welkom. We starten deze gezellige dag om 9 uur en klussen tot uiterlijk 13 uur door. Kinderen 
zijn van harte welkom om mee te helpen of lekker te komen spelen! Ook is er voor deze dag 
materiaal nodig, heb je toevallig… 
    - een kruiwagen? 
    - een schop? 
    - een snoeischaar,al dan niet elektrisch? 
    - een rubberen hamer? 
    - een hogedrukreiniger? 
    - tuingereedschap? 
    - emmer? 
    - handschoenen? 
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Geef je op bij Léon Terwen (leon.terwen@d4w.nl) of bij iemand van de schoolpleincommissie: Freek 
Everling (vader leerplein 1), Christel Siegel (moeder leerplein 1 en 2) en Helen Reijven (moeder 
leerplein 2 en 3). Ook voor vragen kun je uiteraard bij ons terecht.   
 
Kalender 
16 oktober  Viering leerplein 3 (alleen voor de kinderen) 
19 t/m 23 oktober Herfstvakantie  
30 oktober  Kijkochtend leerplein 1 (onder voorbehoud) 
31 oktober  Klusdag schoolplein  
 

De jarigen tot en met vrijdag 30 oktober 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool 
Na de herfstvakantie krijgen we er in basisgroep 1C weer twee nieuwe 
kinderen bij! 
Op 20 oktober wordt Jesslynn 4 jaar en op 30 oktober Aeden. Alle twee 
alvast gefeliciteerd en welkom op school! 

 
 
 
 
 
 
 

02 okt Julia  
06 okt Demy  
07 okt Lieka  
09 okt Iris Kuijt  
13 okt Finn  
14 okt Dina  
16 okt Yasmina  
20 okt Gloria  
24 okt Fleur  
26 okt Sara  
28 okt Farah  
28 okt Evie  
29 okt Elaine  
30 okt Rowan 
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