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 JARIGEN: 
 
29-05 Daan 
29-05 Djiësto 
29-05 Matthias 
30-05 Anouk 
30-05 Maartje v.d. S. 
31-05 Pablo 
04-06 Dylano G. 
04-06 Justin 
08-06 Juda 
09-06 Sophie 
 
 
 
 
 
 
AGENDA: 
 
29-05 studiedag; ll. vrij 
30-05 Hemelvaartsdag vrij 
31-05 vrij 
05-06 meesters– en juffendag 
06-06 klusavond gr. 8 
11-06 klusavond gr. 8 
        
 
 
VOLGEND P&D’tje: 14-06 
 
 
ADOPTIE:  €  7,20 
 
 
 
 

                                
 
   
 
 
Kpaba 
                           Kenia 
 
 
WEEKBERICHT BREDE 
SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 
 

 
 
Atelier 
 
Juf Jannet kan bussen van 
pringles (chips) en kurken 
gebruiken voor de lessen in 
Atelier. 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Ik noem dit keer puntsgewijs  
een paar zaken op, welke nu  
en de komende weken  
belangrijk zijn voor de school,  
de kinderen en de ouders. Een aantal 
zaken wordt ook genoemd in de 
jaarplanning, maar zo bent u in ieder geval 
goed geïnformeerd. 
* Er was al eens geschreven over het 
vertrek van collega's. In deze periode zijn 
wij binnen de stichting D4W volop aan het 
werven voor de vacatures die er zijn. Ook 
op P&D gebeurt dit. De kinderen zien 
regelmatig belangstellenden in de school. 
Als alles bekend is, zal ik er voor de 
zomervakantie meer over vertellen. 
* Woensdag 5 juni staat er de juffen- en 
meestersdag op de jaarkalender. Die dag 
houdt elke groep een verjaardagsfeestje. 
(Wij vieren allemaal tegelijk onze 
verjaardag). 
* Deze periode staat voor de leerlingen van 
groep 7/8M en 8G de eindmusical 
centraal. Houd als ouders goed de mail en 
andere berichten in de gaten, zodat u goed 
geïnformeerd bent over wat er wanneer 
gebeurt en ook of uw hulp gevraagd wordt. 
* In de maand juni heeft iedere groep een 
keer een dag vrij. Dan wordt er van die 
groep de leerlingbespreking gehouden.  
U krijgt per groep ongeveer een week 
vooraf per mail bericht. 
* Wij hebben ter verspreiding een blad 
gekregen over mediawijsheid. Voor 
kinderen, voor school, maar zeker ook voor 
thuis. Nadat het aan de kinderen is verteld, 
komt dit blad mee naar huis. 
* Over ongeveer anderhalve week wordt de 
Ramadan feestelijk afgesloten met het 
Suikerfeest. Die kinderen waarbij dit feest 
wordt gehouden mogen die dag één dag 
vrij. Geeft u dit alstublieft door aan de juf 
van uw kind. 
* Woensdag 29 mei, de dag voor 
Hemelvaart, houden wij een studiedag. 
Uw kind heeft dus een korte week volgende 
week: alleen maandag en dinsdag naar 
school. 
* In een bijlage wordt u, ouder, door de 
voorzitter van het College van Bestuur van 
De Vier Windstreken uitgenodigd voor 
bijeenkomsten strategisch beleidsplan. 
 
Tot zover deze informatie. 
Geniet van de komende activiteiten, vrije 
dagen, feesten en hopelijk ook het mooie 
weer. 
 
                                      Hans Compagne 
 
 

Over Hemelvaart 
 
Het is nooit leuk als je afscheid moet 
nemen van je vrienden. Hemelvaart is een 
christelijke feestdag met een verhaal over 
afscheid nemen en alleen verder gaan. Het 
valt veertig dagen na Pasen en sluit de 
paastijd af. De paastijd begint trouwens 
ook met veertig vastendagen vóór Pasen, 
vanaf Aswoensdag. 
 
Met Pasen was Jezus opgestaan uit de 
dood. Veertig dagen later ging hij met zijn 
vrienden Jeruzalem uit. Ze beklommen een 
berg aan de oostkant van de stad. Daar 
vertelde Hij dat Hij zijn taak op de wereld 
had volbracht. Toen steeg Jezus tot ieders 
verbazing op naar de hemel. Maar zijn 
vrienden moesten niet verdrietig zijn. Ze 
moesten doorgaan met het verspreiden 
van de boodschap van God. Na de dood 
zouden ze elkaar allemaal weer ontmoeten 
in de hemel. Toch bleven de apostelen 
verslagen, bang en in de war achter. 
 
Omdat Hemelvaart vaak midden in de 
meimaand valt, vieren mensen het vaak 
door een activiteit te doen, bijvoorbeeld 
“dauwtrappen”. Je gaat dan vroeg naar 
buiten, de natuur in.  
 
Niet alleen in het Christendom bestaat er 
een hemelvaart. Ook in de Islam kennen ze 
die: de profeet Mohammed (Hemelvaart 
van de Profeet) heeft zelfs twee 
hemelreizen gemaakt. In de Oosters- 
orthodoxe kerken geloven mensen 
bovendien dat iemands ziel na de dood 
begint aan een hemelreis. En die duurt dan 
veertig dagen. 
 
 
Nieuwe dieren in Natuurpark 
 
Deze week is ons  
“dierenpark” uitgebreid. 
Met 4 krielkipkuikens en  
3 cavia’s.  
Gerbils en een konijn  
komen binnenkort nog. 
 

                                     

http://www.bsgouda.nl

