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 JARIGEN: 
 
 
 
 

 
 
 
 09-03 Jairo 
 09-03 Mike 
 09-03 Eldion 
 12-03 Azzeddine 

 15-03 Romaïsa 
 18-03 juf Philomeen 
 19-03 Dyna 
 19-03 Halina 

 21-03 Floris 
 
 

AGENDA: 
 
04-04 koffie-ochtend Pasen 
17-04 paasviering (klas) 
18-04 studiedag; ll. vrij 
19-04 Goede Vrijdag vrij 
22-04 t/m 05-05 

          meivakantie 
 
 
 
VOLGEND P&D’tje: 22-03 
 

 

ADOPTIE:  € 12,02 
 
 
 
 

                                

 
 
 
                       Kpala 
 
    Kenia 
Vandaag, 8 maart, is het 

internationale vrouwendag. 
Plan Nederland, de organisatie 
van onze adoptiekinderen 
schenkt daar aandacht aan. 

 
WEEKBERICHT BREDE 

SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 

 

Beste ouder(s), verzorger(s),                                     
 
Een jubileumnummer van  
het P&D’tje !!!!! 
Nummer 500. 

In 1997 heeft de school deze  
naam gekregen: “Christelijke 
scholengemeenschap voor Speciaal Basis 
Onderwijs Park & Dijk”. Een prachtige 
naam, maar wel erg lang. In het 
taalgebruik werd dat al gauw P&D en 

daarmee is ook meteen duidelijk hoe onze 
nieuwsbrief aan haar naam kwam: het 
P&D’tje. Juf Bian, al weer enkele jaren de 
samensteller van deze nieuwsbrief, heeft er 
een feestelijke uitstraling van gemaakt. 

Veel lees- en kijkplezier. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Staking 
 

Vrijdag 15 maart aanstaande wordt er in 
het hele land nogmaals gestaakt door het 
onderwijs. Dit maal door (bijna) alle 
instanties die onderwijs geven, van 
peuterspeelzalen tot en met universiteiten. 

Met name tegen de hoge en intensieve 
werkdruk en dat er wel wat geld meer naar 
het onderwijs(personeel) mag komen. 
Ook wij doen mee. Dus uw kind mag 
thuisblijven. Informeert u de taxi 
chauffeur? 
U kunt het onderwijs steunen door 

via www.aob.nl (of één van de andere 
onderwijsvakbonden) een petitie mede te 
ondertekenen. Daar vindt u ook meer 
informatie over het waarom van deze 
protestactie. 

 
Goed om hier nogmaals te noemen: 21 
maart is er GEEN voorjaarsmarkt. Om 
werkdruk minder te maken is deze 
vervallen. 

 

Gevonden voorwerpen 

 
Bij de hoofdingang, onder de tafel, kunt u 
gevonden voorwerpen vinden.  
Als u de school inloopt, kunt u even kijken 

of er iets ligt, dat u mist. 

Mededelingen 
 
 
 
 

 
 

500e editie van het P&D’je 
 
U kunt tot 10 maart een gratis groepsfoto 
bestellen door in te loggen op de site van 
Foto Koch. U heeft voor de voorjaars-

vakantie een inlogkaart ontvangen. 
 
De juffen hebben onder schooltijd weinig of 
geen tijd om hun schoolmail te lezen. Wilt 

u daarom belangrijke zaken ‘s morgens 
rond 8.15 uur telefonisch melden? 
 

Bij dit P&D’tje treft u een flyer aan van 
Buurtsport. Kinderen van 6 t/m 12 jaar 
kunnen gratis sporten in verschillende 
wijken in Gouda. 
 
Leonardo da Vinci 
 

Dit jaar is het 500 jaar geleden, dat 
Leonardo Da Vinci is overleden. In Atelier 
besteden we er aandacht aan. 
 
Als je denkt aan Da Vinci, dan denk je aan 
de Mona Lisa, de Vitruviusman of Het 

Laatste Avondmaal. Als kunstschilder, 

beeldhouwer, filosoof, schrijver, componist, 
ingenieur, natuurkundige, scheikundige en 
astronoom heeft hij vele bijzondere 
ontdekkingen gedaan. Naast zijn 
schilderijen staat hij bekend om zijn 
spectaculaire uitvindingen. Veel van zijn 

uitvindingen waren hun tijd vooruit. Hij 
ontwierp het duikpak, een parachute, 
mechanische vleugels en zelfs een 
helikopter. 
 
Cupcake-experiment 
 

Op dit moment zijn we in  
restaurant bezig met een  
cupcake-experiment. 
We bakken op 3  

verschillende manieren cupcake: 
 

1. zoals het hoort 
2. alles in een kom en dan heel even mixen 
3. met banaan in plaats van ei 
 
Vervolgens bestuderen we de cupcakes en 
mogen we ze natuurlijk ook proeven.  

                                   Hans Compagne  

http://www.bsgouda.nl
http://www.aob.nl/

