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 JARIGEN: 
 
16-06 juf Marga 
19-06 Manuel 
19-06 Micha 

20-06 Nidal 
21-06 Eiliya 
21-06 Quinten 
22-06 Senn 
22-06 Tjerk 
22-06 Joey 
25-06 Emma 

26-06 Damian 
27-06 Dylano C. 
 
 

 
 
 

 
 
AGENDA: 
 
05-07 rapporten mee 
11-07 rapportenavond 
16-07 afscheid groep 8 

17-07 kennismaking 
          nieuwe leerlingen 
19-07 leerlingen vrij 
22-07 zomervakantie t/m 
          30-08 
02-09 studiedag 

 

        
 
 
VOLGEND P&D’tje: 28-06 
 
 

ADOPTIE:  €  22,80 (3 weken) 
 
 
 
 

                                
 

   
 
 Kpaba 
                           Kenia 

 
 

WEEKBERICHT BREDE 
SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 
 

 
 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
                                     
In deze maand is elke groep  
een keer een dag vrij. U hebt  
inmiddels de datum hiervoor  

ontvangen. Op die dag zullen de 
leerkrachten van de groep van uw kind 
samen met de IB-er de ontwikkelingen en 
resultaten van de leerlingen doornemen. 
Dit is als het ware een voorbereiding op de 
komende rapportgesprekken en ook geldt 
dit als de halfjaarlijkse evaluatie of uw kind 

(nog) op zijn goede plek zit in het SBO. 
 
Helaas worden we deze weken ook weer 
geconfronteerd met zieke collega's, 

waardoor we toch weer een groep vrij 
hebben moeten geven. Heel vervelend. 
 

Komend schooljaar is er schoolkamp voor 
alleen de groepen 8. En niet, zoals in het 
verleden, ook voor groep 7. Redenen 
hiervoor zijn dat de prachtige locatie van 
Heppie Hotel een maximum van 50 
kinderen toelaat. De groepen 8 van 
volgend jaar tellen bijna 40 kinderen. Meer 

past dus niet. De andere reden is dat we 
helaas geconfronteerd worden met het feit 
dat te veel ouders kamp, schoolreis en 
ouderfonds niet betalen. De ouderbijdrage 
is weliswaar een vrijwillige bijdrage, maar 
niet vrijblijvend. Er ontstaan nu tekorten. 

En aangezien wij geen andere 

inkomsten hebben om deze uitgaven te 
dekken, moeten wij keuzes maken. Dit is 
er één van.  
 
                                   Hans Compagne 
 

 
Kamp groep 8 
 
Maandag t/m woensdag 16, 17 en 18 
september 2019 
 
Schoolreis groep 1 t/m 7 

 
Donderdag 19 september 2019 
 
 

Schoolvakanties 2019-2020 
 

Herfst:     21 t/m 25 oktober 2019 
Kerst:      23 dec. 2019 t/m 3 jan. 2020 
Voorjaar: 24 t/m 28 februari 2020 
Mei:         27 april t/m 8 mei 2020 
Zomer:     20 juli t/m 28 augustus 2020 
 
Voor de zomervakantie ontvangt u een 

jaarkalender voor schooljaar 2019-2020. 
Daarop staan ook de studiedagen e.d. 
vermeld. 

Over Pinksteren 
 
In het vorige P&D’tje heben we iets 
geplaatst over de betekenis van 
Hemelvaart. Nu iets over Pinksteren. 

 
Afgelopen zondag en maandag is het 
Pinksterfeest gevierd. 
Pinksteren is afgeleid van het Griekse 
woord pentekostè, dat vijftig betekent. 
Eerste Pinksterdag valt altijd op de 10e dag 
na Hemelvaart en de 50e dag na Eerste 

Paasdag. 
Pinksteren ontstond uit het Joodse 
Wekenfeest (of Sjavoet). Met dat feest 
wordt herdacht, dat God de Tien Geboden 

aan Mozes gaf op de berg Sinaï. 
Christenen namen de feestdag over, omdat 
ze de overeenkomst zagen met de 

neerdaling van de Heilige Geest. 
Met Hemelvaart ging Jezus voorgoed naar 
de hemel, maar Hij beloofde zijn leerlingen 
niet in de steek te laten. Op de Eerste 
Pinksterdag zaten de gelovigen samen in 
een huis, toen ze o.a. een stormgeluid 
hoorden. 

De Bijbel beschrijft daarna de verbazing bij 
de inwoners van Jeruzalem. Van Romein 
tot Arabier en gasten uit allerlei landen: Ze 
hoorden allemaal in hun eigen taal de 
apostelen spreken over “Gods grote 
daden”. 

Veel mensen raakten overtuigd en sloten 

zich diezelfde dag nog aan bij de kring van 
de volgelingen van Jezus. Daarom wordt 
deze gebeurtenis gezien als het ontstaan 
van de kerk. 
 
Zomerlezen 

 
Het is belangrijk, dat kinderen blijven lezen 
in de zomervakantie.  
U kunt leuke boekjes kopen voor € 3,99 
per stuk bij de boekhandel of via 
zwijsen.nl/zomerlezen. 
Er zijn boekjes voor groep 1-2, groep 3 en 

groep 4. 
 
 
 

 
Vakantiebieb 

 
Dankzij de Vakantiebieb kunnen kinderen 
in de periode van 1 juni t/m 31 augustus in 
de zomer doorlezen.  Vanaf 1 juli zijn er 
ook boeken voor volwassenen beschikbaar.  
Er is een selectie gemaakt van 50 e-books 
voor het hele gezin. U kunt de boeken 

gratis downloaden in de App Store en 
Google Play Store. U hoeft geen lid te zijn 
van de bibliotheek.  

                                     

http://www.bsgouda.nl

