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Uit het team 
Opeens was daar het bericht dat de basisscholen opnieuw hun 
deuren moesten sluiten. Iets wat we na het ontkennen van de 
verlenging van de kerstvakantie niet meer hadden zien aankomen. 
Wat een flexibiliteit vraagt dit van onze leerlingen, van u als ouder 
en natuurlijk van het schoolteam. We willen u bedanken voor alle 
lieve reacties en voor het meedenken. Er is de afgelopen week hard 
gewerkt om het thuisonderwijs weer helemaal vorm te geven. 
Maandag 4 januari gaan we dan ook met frisse moed van start om 
vanuit huis zo goed mogelijk onderwijs te geven.  
 
Flexibiliteit was zeker ook nodig omdat een aantal leerlingen en juf 
Maaike graag op een andere manier hun tijd op de Plaswijckschool 
hadden afgesloten. We wensen de leerlingen veel geluk en plezier 
in hun nieuwe huis en op hun nieuwe school. Juf Maaike neemt per 1 januari afscheid van onze school 
en gaat na 6 jaar een nieuwe uitdaging aan op KC de Ontdekkingsreizigers. We willen haar bedanken 
voor haar enorme inzet voor de Plaswijckschool. Heel veel succes op je nieuwe werkplek! We zijn blij 
dat juf Ilse en juf Loes zich beschikbaar hebben gesteld voor de vervanging van Maaike.  
 
Helaas kon het kerstonbijt en de viering ook niet doorgaan. Dank aan de Ouderraad voor de 
voorbereidingen van het ontbijt en het afzeggen hiervan. We hopen dat u met uw zoon/dochter 
gekeken heeft naar de alternatieve kerstviering ‘Kerst met de Zandtovenaar’. Anders is het zeker nog 
de moeite waard om dit in de kerstvakantie te doen.  
 
Namens het gehele team van de Plaswijckschool wensen we u gezegende kerstdagen en een mooi 
2021! 
 
Kalender 
Maandag 4 januari Start thuisonderwijs 
Maandag 25 januari Studiemiddag; leerlingen 12.00 uur uit. 
 

De jarigen tot en met 22 januari: 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

23 dec Victoria  
24 dec Vajèn  
25 dec Nelleke  
25 dec Joshua  
26 dec Ruben  
27 dec Safouan  
05 jan Mercan  
06 jan Jaylee  
07 jan Dave  

 

Nieuwe kinderen: 
Evia en Lauren worden in januari 4 jaar.  
Hopelijk mogen we snel weer naar school, zodat jullie 
fijn kunnen starten. Alvast heel veel plezier 
toegewenst! 

07 jan Jason  
08 jan Marilene  
11 jan Thomas  
12 jan Jason  
13 jan Tessel  
16 jan Dex  
19 jan Esmee  
20 jan Sara  
22 jan Noah 


