
 

 

 

’t P&D’tje 548 van 15-07-2021 
volgend P&D’tje 02-09-2021 

  

JARIGEN 
 
19-07 Isa 
23-07 Jeremy 
23-07 juf Jacoline 
25-07 Lucas W. 
26-07 Jack 
27-03 Dylan K. 
29-07 Casper 
31-07 Kyvano 
31-07 Job 
02-08 Leroy 
05-08 juf Monica 
07-08 Keep 
11-08 juf Mirelle 

14-08 Aiden 
16-08 Seham 

17-08 Sabrina 
21-08 Wibe 
22-08 juf Jantine 
23-08 Binck 
28-08 Daina 
29-08 Fleur 
30-08 Saar 

31-08 Alessia 

ADOPTIE:  € 5,00 
                               per bank 

                           

        Kpaba               Kenia 

 
 

 

 
 
 
NL46RABO0128838701 
St. P.C.P.O. De Vier Windstreken 
o.v.v. adoptie Park & Dijk 

AGENDA 
 
30-08 studiedag 

1e schooldag 31 augustus  
 
 

 

   
 

 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
 
En dan is het nu ineens zomervakantie............... 
De afgelopen week hebben we afscheid genomen van groep 8. Ook alle leerlingen en 

ouders hebben afscheid kunnen nemen van Park & Dijk. Weliswaar op aangepaste wijze, 
maar met de mogelijkheden die we hadden, hebben we er met elkaar een mooi afscheid van kunnen maken. 
Uiteraard wensen we alle leerlingen uit groep 8 ook via deze weg een mooie toekomst. Helaas moest groep 
3-5 in quarantaine. Dat is natuurlijk heel sneu als dit in de laatste schoolweek gebeurt. Maar gelukkig 
hebben ook deze kinderen via de digitale weg wel kennis kunnen maken met de nieuwe groep en leerkracht, 
net als de andere leerlingen op school. Afgelopen woensdag hebben we even gekeken in de nieuwe groep. 
Dat is best fijn, want dan weet je in ieder geval wie de nieuwe leerkracht is en met wie je in de klas zit.  

Ook juf Natascha, de nieuwe collega, was aanwezig. We hopen dat de collega's die ziek zijn snel mogen 
herstellen, zodat ook zij kunnen genieten van een mooie zomervakantie en dat we er na de zomervakantie 

weer allemaal mogen zijn. Uiteraard wensen we ook alle leerlingen en u als ouders mooie weken! Natuurlijk 
wensen we juf Jantine, juf Bian en juf Petra alle goeds voor de toekomst want zij zullen per 1 augustus niet 
meer werkzaam zijn op Park & Dijk. Gelukkig nemen we niet voorgoed afscheid, want bijvoorbeeld juf Bian 
komt terug als vrijwilliger; wie weet wil juf Jantine weleens invallen en komt juf Petra nog eens gezellig een 

kopje koffie drinken. 



 

Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan, waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn HERE, die 
dit alles heeft geschapen. Mijn herder zal niet slapen. 

Uw wank’le voeten zet Hij vast, 
als gij geen uitkomst ziet: uw wachter sluimert niet! 
Zijn oog wordt door geen slaap verrast, 
Hij wil, als steeds voor dezen, Israëls wachter wezen. 

 
De HEER brengt al uw heil tot stand, 
des daags en in de nacht houdt Hij voor u de wacht. 
uw schaduw aan uw rechterhand; 
de zon zal U niet schaden, 

de maan doet niets ten kwade. 

 
De HEER zal u steeds gadeslaan, 
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren, in eeuwigheid bewaren. 
  
Psalm 121 

  
 
Het team van Park & Dijk wenst u een goede vakantie en een behouden thuiskomst. 
 
          

Denise Klapwijk 

 

 
 
 
Hallo, ik ben Natascha de Lange! Ik woon samen met Jan-Willem en ons konijn  
Guus in Reeuwijk. Op 27 augustus gaan wij (eindelijk!) trouwen, dus ik gebruik  
alvast stiekem zijn achternaam. Wij kunnen niet wachten, totdat de grote dag 

eindelijk daar is.   
Ik heb 8 jaar op de Plaswijckschool gewerkt als leerkracht en intern begeleider.  
Hier heb ik het onwijs naar mijn zin gehad, maar ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging 
op Park & Dijk! Negen jaar geleden heb ik een half jaar stage gelopen op Park & Dijk 
en de school is daardoor altijd in gedachten gebleven.  
 

Na de academische lerarenopleiding heb ik de Master SEN (Special Educational Needs) gedaan. Ik heb hart 

voor de kinderen en ben een betrokken leerkracht. Ik draag graag bij aan de ontwikkeling van uw kind en 

kijk ernaar uit u allen te ontmoeten na de zomervakantie! 
In mijn vrije tijd geniet ik van uitstapjes en reizen, lezen, wandelen, gezelligheid met vriendinnen en 
tennissen. Ook vind ik het heerlijk om te bakken. 
 
Tot snel! 
 

 
 
Afscheid 
 
Dit is mijn laatste P&D’tje, omdat ik ga stoppen met werken i.v. m. mijn pensioen.  
Elke twee weken was het best een klus, maar ik heb de nieuwsbrieven met plezier gemaakt. 

Iedereen: De kinderen, hun ouders/verzorgers en mijn collega’s wens ik een prettige vakantie  
en alle goeds toe! 

 
           Bian van den Brink 
 
 
 

 
 
 



 

Groep 1-3 is lekker aan het werk met scheerschuim ………………………… 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
   
 
 
 

 
 

 
 

Na de zomervakantie heten we de volgende leerlingen welkom: 
 
Julia (gr. 1-3 I), Guyon, Lenita, Levi, Nathan, Saad en Sofie (gr. 3-5 M), Elias, Olivia en Thijs  

(gr. 5/6 J), Jaylin en Maeyari (gr. 5/6 A), Lucas W. (gr. 6/7 N), Saar en Wessel (gr. 6/7 S) en June  
(gr. 7/8). 
 
Een fijne tijd bij ons op school gewenst! 
 
 

Bijlagen:  
 
 

Centrum voor Jeugd en Gezin: 
 
Webinar “Hoe help je je kind een scheiding door?” 
Tot eind 2021 te zien via www.cjgcursus.nl 

 
Webinar “hoe vertellen we het de kinderen?” op woensdag 29 september 2021 van 20.00-21.30 uur. 
Aanmelden via www.cjgcursus.nl 


