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JARIGEN 

 
14-02 Dee-Jay 

15-02 juf Ina 
16-02 Danny 
18-02 Lily 
20-02 Joandro 
21-02 Antonie 
21-02 Lucas 

01-03 Bart van S. 

06-03 Justen 

ADOPTIE:  € 14,70 AGENDA 
 

21-02 schoolfotograaf 
24-02 t/m 28-02     
voorjaarsvakantie 
03-03 luizencontrole 
19-03 voorjaarsmarkt 
20-03 studiedag; ll. vrij 
 
 
 

    

 
Beste ouder(s), verzorger(s), 

    
U hebt al een aparte mail ontvangen over de schoolfotograaf.  
Deze komt vrijdag 21 februari. We zetten allemaal ons meest zonnige gezicht op. 
 
Voor juf Judith zal dat zonnige gezicht de komende week geen moeite kosten:  
zij trouwt donderdag 20 februari. Op haar trouwdag komt ze ook de school bezoeken. 
We zullen haar op gepaste wijze ontvangen. (ik kan niet meer vertellen, want zij leest 

zelf dit P&D’tje natuurlijk ook). Vraag uw kind er donderdag maar over. 
 
 

 
 
 
Wij hebben bericht gekregen van de afdeling leerplicht dat zij de dag voor de voorjaarsvakantie 

controle-prik-acties op ongeoorloofd verzuim zullen uitvoeren. Van de kinderen die er die dag -om 
welke reden ook- niet zijn, kunnen de ouders daarover benaderd worden. 
 
Vanaf vorige week is er een nieuwe juf op school: juf Renate. Zij geeft de werkplek Engels. Van 
harte welkom en veel plezier. 
 

Afgelopen week zijn we helaas weer geconfronteerd met afwezige collega’s i.v.m. ziekte en 
familieomstandigheden. Hoewel er deze keer wel vervanging is geweest, merk je het toch aan de 
kinderen. Ook de komende week heeft dat gevolgen. Ik ben nog op zoek naar vervangingen. De 
betreffende groepen krijgen hierover uiteraard een bericht. 

 
Een verzoek van ons allen aan u: soms roept kleding van de kinderen (i.v.m. afbeeldingen en 
teksten) reacties op van andere kinderen. Als het leuk is, worden we allemaal enthousiast. Als het 

negatief is, corrigeren wij de kinderen. Maar dan is de teleurstelling bij het kind al gebeurd. Wilt u 
alstublieft ook positief kritisch meekijken? 
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En een tweede verzoek: de verzameling van de pokémonkaartjes zien we verschijnen. Het hoort bij de 
verantwoording van de kinderen dat het ruilen eerlijk gaat. In de groep worden de kaartjes 
opgeborgen. Of anders toch maar thuis laten. Bespreekt u dit alstublieft met uw kind. Wij doen het 
ook. 
 
Na de voorjaarsvakantie begint mijn opvolger haar werkzaamheden. Juf Denise Klapwijk zal vanaf 
maandag 2 maart bij ons op school zijn. Wij werken een tijdje samen om alle zaken over te dragen 
en daarna neem ik afscheid. U leest hier later meer over. In het volgende P&D’tje stelt juf Denise 
zich voor. Hoewel u er dan vast al van uw kind over hebt gehoord. 
 
Wij wensen u een goede, ontspannen en veilige voorjaarsvakantie.     

 
Hans Compagne 

 
Voorjaarsmarkt / sponsors gezocht 
 
Fijn dat we al een paar dingen hebben mogen krijgen om te gebruiken bij de voorjaarsmarkt. Want 
u weet het vast nog wel: donderdag 19 maart bent u van harte welkom tussen 17.00 en 19.00 uur 

om allerlei leuke “niet leer” activiteiten met uw kind te doen en wat lekkers te eten op het eetplein. 
De opbrengsten van deze voorjaarsmarkt worden gebruikt om de kosten van het schoolreisje en 
het schoolkamp beheersbaar te houden. 
En voor al die leuke activiteiten zoeken we prijsjes en andere zaken, waardoor u ons sponsort.  
Na de voorjaarsvakantie vertellen we meer over de gezellige en leuke voorjaarsmarkt voor 
iedereen van Park & Dijk. Zet de datum en de tijd alvast in uw agenda: donderdag 19 maart van 

17.00 - 19.00 uur. 

Voor een spel zoeken we schoongemaakte blikken van soep o.i.d. Inleveren bij juf Marjan s.v.p. 
 
 
Bericht van Cultuurhuis Garenspinnerij 
 
Via diverse kunstuitingen gaan kinderen uit Gouda dit derde seizoen van de Groenedraad Kids 

bezig met ons buurtkunstproject 
  "Kinderen zijn de baas, een project tegen verharding! ".  
 
Kosten: 1 euro; voor drinken en iets lekkers wordt gezorgd.  
Voor de workshop "Talenten Kids" geldt wie het eerst komt, het eerst mag meedoen; er zijn maar 
een beperkt aantal plaatsen.  Moeders mogen gezellig bij de workshops in Cultuurhuis 
Garenspinnerij meedoen met hun kinderen!  

 
Data: 17 februari, 2 maart en 9 maart,  

Locatie: Cultuurhuis Garenspinnerij, Turfsingel 34a, 2802 BC in Gouda 
Website: www.groenedraadkids.nl 
Youtubekanaal Groenedraad Kids: steun ons project, volg/like 
 

Warme verbindende groene kunstgroet alvast,  
 
we wachten op uw reactie, 
 
Rachida Chabani, Hetty Voskuilen & Willemien Rougoor namens projectteam Groenedraad Kids 
project & Cultuurhuis Garenspinnerij 
 

 
Bijlages bij dit P&D’tje: 
 

Cultuurhuis Garenspinnerij 2x 
Sportpunt Gouda: Sport en Autisme (sporten op 28 februari van 10.00-11.15 uur) 
Centrum voor jeugd en gezin (cursus “Beter omgaan met pubers”) start 4 maart. 
Pleegzorg 

http://www.groenedraadkids.nl/

