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Uit het team 
Voor u ligt een nieuwe nieuwsbrief van de Plaswijckschool. Op de verschillende leerpleinen wordt er 
heel hard gewerkt. Zo krijgen de 4X Wijzer thema’s steeds meer vorm. We hopen dat u als ouder via 
Social Schools een beeld krijgt waar de kinderen mee bezig zijn. We zijn sinds kort ook te volgen via 
Instagram. Volgt u ons ook @Plaswijckschool?  
 
Daarnaast leggen de leerkrachten de komende week de laatste hand aan de portfolio’s. We zien er 
naar uit om u digitaal bij te praten over de ontwikkeling van uw zoon of dochter. Daarover verderop in 
de nieuwsbrief meer. Bij het uitkomen van de nieuwsbrief hebben we net een studiedag over 4X Wijzer 
achter de rug. We zitten weer vol inspiratie om de thema’s nog meer inhoud te geven.  
 
Tot slot hebben we goed nieuws. Babette is voldoende hersteld om weer volledig leiding te geven aan 
de Plaswijckschool. Vanaf nu is zij dus voor u als ouder weer het aanspreekpunt. Op dinsdag, 
donderdag en vrijdag is zij op school bereikbaar. Op de andere dagen via de mail.  
Vanaf deze plek willen wij Karin alvast hartelijk bedanken voor haar inzet voor de school en het 
ondersteunen en begeleiden van het MT. Als team zetten wij haar nog in het zonnetje om haar te 
bedanken voor het waarnemen van de school.  
 
Corona 
De afgelopen weken hebben we een ruimere inlooptijd en wisselende eindtijden gehanteerd. Vanaf 
komende week gaan we weer terug naar onze reguliere schooltijden om weer onze normale 
onderwijstijd te kunnen benutten. Om het geheugen op te frissen gaat het om de volgende 
schooltijden: 

 Inlooptijd Schooltijd 

Maandag 08.15 – 08.30 uur 08.30 – 14.15 uur 

Dinsdag 08.15 – 08.30 uur 08.30 – 14.15 uur 

Woensdag 08.15 – 08.30 uur 08.30 – 12.30 uur 

Donderdag 08.15 – 08.30 uur 08.30 – 14.15 uur 

Vrijdag 08.15 – 08.30 uur 08.30 – 14.15 uur (basisgroep 1C is om 12.00 uur uit) 

 
Ouder-kindgesprekken 
Aanstaande maandag start om 15.00 uur via Social Schools de 
inschrijving voor de oudergesprekken.  U kunt een passende tijd 
kiezen via deze app. Donderdag 25 maart om 15.00 uur sluit de 
inschrijving. Alle gesprekken zullen we via Google Meet of 
telefonisch voeren. Hierbij willen we u verzoeken om pas in te 
loggen op het moment dat u aan de beurt bent. Op deze manier 
hebben we genoeg tijd om het voorgaande gesprek af te ronden. 
We zien er naar uit om in gesprek te gaan met de kinderen en u als 
ouder om de ontwikkeling te bespreken.  
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Leerplein 1 
Vanwege het vertrek van Madelon is er per 1 mei een vacature op leerplein 1. Inmiddels hebben we 
haar vervanging tot de zomervakantie rond. We zijn heel blij dat we deze vervanging bijna helemaal 
intern hebben kunnen regelen, zodat de kinderen vertrouwde gezichten houden. Het ziet er als volgt 
uit: 

- Jantine gaat vijf dagen werken, drie dagen in basisgroep 1B naast Natascha en daarnaast blijft 
ze haar twee dagen in basisgroep 1C werken.  

- Esther wisselt van vrije dag en gaat voortaan op vrijdag werken en is dan de woensdag vrij.  
- Jacqueline Boersma komt tot de zomervakantie de woensdag invallen. Zij is een bekend gezicht 

in de onderbouw.  
- Natascha zal de komende tijd een dag extra ambulant zijn.  

Zodra de formatie voor volgend jaar duidelijk is, gaan we bekijken wie de vacature in het 
managementteam gaat opvullen.  
 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Basisgroep 1A Esther Esther Jacqueline Esther Esther 

Basisgroep 1B Jantine Jantine Natascha Natascha Jantine 

Basisgroep 1C Wilma Wilma Jantine Jantine Wilma 

 
Even voorstellen: de leerlingenraad  
De Plaswijckschool heeft weer een leerlingenraad. Door de lockdown heeft het langer geduurd om 
tot een verkiezing te komen voor een leerlingenraad. Uit een aantal aanmeldingen en een echte 
verkiezing zijn de volgende leerlingen gekozen. Zij stellen zich hier aan u voor:  
 
Ik ben Elaine en ik ben 11 jaar en zit in groep 
8. Ik wil in de leerlingenraad omdat ik het 
beste voor de school en de kinderen wil.  
Ik ben Venitcia, ik ben 11 jaar en zit in groep 
7. Ik wil in de leerlingenraad omdat ik mee wil 
denken om dingen te veranderen en om 
dingen voor leerlingen te bespreken die het 
leuker maken op school. 
Ik ben Bassmala en ik ben 9 jaar en zit in 
groep 6. Ik wil in de leerlingenraad om de 
school zo te maken dat iedereen zich gelukkig 
voelt.  
 
We hebben eerder al een brainstorm moment gehad waaruit leuke en zinvolle punten naar voren 
kwamen. We gaan ermee aan de slag en u zult binnenkort meer van ons horen. 
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Aanmelden broertjes en zusjes  
We zijn druk bezig met de leerlingaantallen en groepsindelingen voor het komende schooljaar. Heeft 
u een zoon of dochter in het schooljaar 2021/2022 4 jaar wordt, horen wij dit graag voor de 
meivakantie. Stuur even een mailtje naar madelon.weerheim@d4w.nl en we geven een 
inschrijfformulier mee. Zo krijgen wij een goede indruk welke leerlingen wij komend schooljaar kunnen 
verwachten.  
 
Vakanties 2021-2022 

Herfstvakantie 18 oktober t/m 22 oktober 2021 

Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022 

Voorjaarsvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022 

Paasweekend 15 t/m 18 april 2022 

Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022 

Hemelvaartsweekend 26 en 27 mei 2022 

Tweede Pinksterdag 6 juni 2022 

Zomervakantie  11 juli t/m 19 augustus 2022 

 
Naast bovenstaande vakanties zijn de kinderen de vrijdagmiddag voor de kerstvakantie en de 
vrijdagmiddag voor de zomervakantie vrij. Ook worden er op een later tijdstip nog enkele 
studiedagen en studiemiddagen gepland. Deze data volgen nog.  
 
Klusjes 
Helaas kon de NL-Doet dag afgelopen zaterdag niet doorgaan. Toch liggen er een hoop klussen te 
wachten op een paar handige handen. Wie is bereid om op een willekeurig tijdstip dat u goed uitkomt 
een klus op zich te nemen? Uiteraard zijn de gemaakte kosten voor de rekening van de Plaswijckschool. 
We horen het graag via de mail: babette.de.vries@d4w.nl. Het gaat om de volgende klussen: 

- Snoeien bomen en struiken grote plein 
- Snoeien bomen en struiken kleine plein 
- Ophangen basketbalring kleine plein 
- Ophogen verzakking bij de deur (grote schoolplein) 

 
Agenda 
22 maart  Inschrijving ouder-kindgesprekken via Social Schools 
26 maart  Portfolio mee 
29 maart - 1 april Ouder-kindgesprekken  
2 april - 5 april Paasweekend, leerlingen zijn vrij 
6 april   Studiedag, leerlingen zijn vrij  
16 april  Nieuwsbrief 9 
23 april  Koningsspelen 
24 april – 9 mei Meivakantie 
 

mailto:madelon.weerheim@d4w.nl
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De jarigen tot en met vrijdag 16 april 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nieuwe kinderen op de Plaswijckschool: 
 
In april mogen Kai, Tobias, Felien en Róbin naar de basisschool.  
Allemaal van harte welkom en een hele fijne schooltijd toegewenst! 
 

23 maart Soulaiman  
24 maart Tim  
25 maart Seth  
30 maart Dean  
30 maart Ezra  
31 maart Sofie  
02 april Tim  
03 april Aklilu  
05 april Nick  
11 april Tys  
 


