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Vanuit het team 
Ondertussen werken we bijna vier weken op afstand. Ik kan niet 
zeggen dat we er aan wennen, maar we hebben met elkaar wel een 
manier gevonden om op afstand te werken. Online lessen, video 
instructies en uren overleg via Google meet, we draaien onze hand er 

niet meer voor om. Uiteraard 
kijken we uit naar het moment dat 
de scholen weer open gaan, maar tot die tijd blijven we op deze 
nieuwe manier doorgaan. De attenties, complimenten en steun 
van u als ouders doet ons goed. Maar ook met feedback zijn we 
blij, dat zorgt dat we scherp blijven en ons steeds kunnen 
verbeteren, dank daarvoor!  

 
Paasviering 
We waren al begonnen met het verdelen van de rollen, 
het instuderen van de liedjes en hadden net de 
aankleding geregeld, toen we hoorden dat we voorlopig 
niet naar school mochten gaan. Toen vervolgens ook 
duidelijk werd dat we de Paasviering dit jaar sowieso niet 
met elkaar zouden gaan vieren, zijn we snel na gaan 
denken over een alternatief.  
We besloten om de viering zoals we die van Trefwoord 
zouden gaan houden, op onze eigen manier alsnog te 
doen. We zochten een paar van de liedjes bij elkaar en maakten samen - op afstand - onze eigen 
Plaswijckschool Paasviering 2020. De viering is terug te vinden op YouTube en duurt ongeveer 20 
minuten. We hopen dat jullie er samen met plezier naar zullen kijken. De kinderen kennen de liedjes 
al, dus die mogen hard meezingen. https://www.youtube.com/watch?v=PvDngU9Qgic 
We wensen jullie een fijne Paasviering. 
 
Jeugdavondvierdaagse 
In de laatste nieuwsbrief bent u geïnformeerd over de inschrijving van de jeugdavondvierdaagse. Dit 
bericht is geschreven voordat de Corona maatregelen werden ingevoerd. Inmiddels is bekend dat de 
jeugdavondvierdaagse niet door gaat. Er is nog geprobeerd om het evenement te verzetten tot na de 
zomervakantie, maar dat bleek niet haalbaar. 
Helaas dit jaar dus geen jeugdavondvierdaagse. U kunt vast de data voor volgend jaar noteren, 25 
t/m 28 mei 2021. Hieronder nog een extra mededeling van het bestuur van JAVD. 
 
Bericht van bestuur  JAVD: 

Na uitvoerig overleg met verschillende disciplines van gemeente, scholen en 
verenigingen zijn wij tot de conclusie gekomen dat het verzetten van de 
jeugdavond-vierdaagse voor na de zomervakantie geen haalbare kaart is. 

Verschillende data en opties overwogen maar de bezwaren zijn te groot. 

https://www.youtube.com/watch?v=PvDngU9Qgic
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Wij vinden dit uiteraard heel jammer maar gaan voor een gezonde gezellige nieuwe editie van 25 t/m 
28 mei 2021. 
Wel is er veel vraag of er toch een mogelijkheid is om de medaille te "verdienen". Hier gaan wij een 
alternatieve manier voor zoeken en komen daar z.s.m op terug. Want ook wij zouden het mooi 
vinden als zeker de groep 8 kinderen alsnog deze (nieuwe) sportprijs aan hun verzameling zouden 
kunnen toevoegen. 
 
Vakantierooster schooljaar 2020/2021 
Na overleg met het team en de MR is het vakantierooster voor volgend schooljaar vastgesteld: 
 

Herfstvakantie 19 oktober tot en met 23 oktober 

Kerstvakantie 21 december tot en met 1 januari 

Voorjaarsvakantie 22 februari tot en met 26 februari 

Pasen 2 april tot en met 5 april 

Meivakantie 26 april tot en met 7 mei 

2e Pinksterdag 24 mei 

Zomervakantie 17 juli tot en met 27 augustus 

 
Kalender 
10 april t/m 13 april:                Paasweekend (let op: vrijdag 10 april is er geen opvang) 
27 april t/m 6 mei:                   Meivakantie 
 
De jarigen tot en met vrijdag 8 mei: 
11 april Tys Spijksma                basisgroep 1B   
17 april Meryem Fallah   basisgroep 3B  
18 april Fileine van der Hauw               basisgroep 2B  
18 april Pascal Muurling   basisgroep 3B  
18 april Yaro van Rossum   basisgroep 3A  
20 april Lucas Buskermolen               basisgroep 1A   
20 april Lola-Gyanna Kramp               basisgroep 1A   
22 april Dewy Oljans                basisgroep 1A   
24 april Iris Vink    basisgroep 3B  
26 april Inaya El Kaddouri   basisgroep 1A   
26 april Jedi van Wetten   basisgroep 1B   
27 april Alyssa Teunissen   basisgroep 2B   
28 april Rianne Bazuin                basisgroep 3A   
28 april Amira el Mariami   basisgroep 1A  
04 mei              Job Bouwers                basisgroep 1B   
05 mei              Julian de Jong               basisgroep 3B   
07 mei              Aron Hagoort                basisgroep 1A   
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Nieuwe leerling op de Plaswijckschool: 
 

Op vrijdag 1 mei wordt Tess Kramer 4 jaar. Welkom Tess! We hopen je snel op school te 
zien! (en natuurlijk ook alle andere kinderen) 
 
 

 
 

De volgende nieuwsbrief komt vrijdag 8 mei uit! 
 

 
Het team van de Plaswijckschool wenst u fijne Paasdagen! 


