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JARIGEN 

 
26-06 Damian van U. 

27-06 Dylano C. 
29-06 Ibtissame 
01-07 Britt 
02-07 Dylan R. 
02-07 Jayden v.d. K. 

 
 

ADOPTIE:  € 2,00 
 
                      

Kenia 
 
 
 

 
 
 

Kpaba 

AGENDA 
 

08-07 meesters- en juffendag 

14-07 afscheid groepen 8 
17-07 leerlingen vrij 
 
 
 
 

zomervakantie: 
 
18 juli t/m 30 
augustus 
 

 

 

 
31-08 studiedag 

    

 

Beste ouder(s), verzorger(s), 
    
Wat een prachtig weer hebben we de afgelopen dagen gehad.  
Samen met de kinderen hebben we mogen genieten van  
dit mooie weer. We hebben tijdens de gymlessen een hoop  
waterpret gehad.  
 

Achter de schermen zijn we al druk bezig met het treffen van 

voorbereidingen voor aankomend schooljaar. Zo is de jaarkalender zo goed als gereed en zullen we 
in de laatste week voor de vakantie kennismaken met de nieuwe leerlingen en zal de 
groepsindeling voor komend schooljaar klaar zijn. Uiteraard ontvangt u bericht als we zover zijn.  
 
Afgelopen week had ik met een van de leerlingen een gesprekje over vriendschap. De leerling 

vertelde, dat zij met haar beste vriendin het liefste speelt omdat ze zonder wat te zeggen 
"gewoon" dezelfde dingen dachten en deden. Toen ik dat hoorde moest ik denken aan onderstaand 
gedichtje en bijbeltekst uit Spreuken.  
 

Vriendschap 
vindt zijn oorsprong 

in verwondering, 

in een ontdekking, 
in de verbazing 

die zegt: “Oh, jij ook? 

En ik dacht nog wel 
dat ik de enige was! 

 
C.S. Lewis 

 



 

pagina 2 ’t P&D’tje 527 

 
Een echte vriend blijft altijd een vriend en in tegenspoed blijkt de ware vriendschap.  
 

Spreuken 17 vers 17 
 
 
Juf Ria met pensioen 

 
Na bijna 25 jaar gewerkt te hebben op Park & Dijk zal juf Ria van Vliet met ingang van 1 
september met pensioen gaan. Uiteraard vinden we het erg jammer dat juf Ria vertrekt, maar 
gunnen haar natuurlijk ook van harte haar nieuwe leven als pensionaris. Via deze weg willen we juf 
Ria heel hartelijk danken voor al haar inzet voor Park & Dijk. Gelukkig is juf Ria nog niet gelijk 
weg. De komende weken zal zij onze nieuwe intern begeleider inwerken. 

 
Nieuwe Intern Begeleider 
 
Na een sollicitatieprocedure hebben we onze nieuwe intern begeleider gevonden. Juf Nathalie Sterk 
zal het team van Park & Dijk komen versterken. Juf Nathalie heeft veel ervaring op diverse scholen 
en ziet ernaar uit bij ons op school te starten als IB-er. Via deze weg wensen we juf Nathalie heel 
veel plezier bij ons op school. Juf Nathalie zal zichzelf in het volgende P&D’tje verder aan u 

voorstellen. 
 
Ouderavond 
 
In de week van 6 juli zijn de oudergesprekken. U ontvangt via de leerkracht een uitnodiging om 
deel te nemen aan deze gesprekken.  
 

17 juli 

 
Op vrijdag 17 juli zijn de leerlingen vrij. Denkt u aan het afzeggen van het vervoer? 
 
Juffen- en Meestersdag 
 

Op woensdag 8 juli vieren alle juffen en meesters de verjaardagen. We zien uit naar een leuke dag 
met elkaar!! 
 
Schoolreis en kamp 
 
Het kamp en de schoolreis vinden normaal gesproken plaats in september. Vanwege het corona 
virus en de huidige protocollen hebben wij zowel het kamp als de schoolreis verplaatst naar het 

voorjaar. De exacte data volgen, zodra wij meer zicht hebben op de ontwikkelingen. 
 

Parkeerterrein afgesloten 
 
Op woensdag 1 juli en donderdag 2 juli is het parkeerterrein naast de voetbalkooi voor iedereen 
afgesloten. Op die dagen kunnen alle kinderen via het hek aan de Winterdijk het schoolplein op. 
Daarna gaan zij naar de afgesproken plaats op het schoolplein, waar zij met hun groep 

verzamelen. 
Er wordt een plek aangewezen waar de fietsen geparkeerd kunnen worden. 
De taxi’s halen de kinderen bij het hek aan de Winterdijk op. 
 

Denise Klapwijk  
 

 
Logeren? 
 

De zomervakantie is weer in zicht. Ook voor ons, dieren! Wij, de twee 
konijnen zijn op zoek naar een fijn zomervakantiehuis. 
We hebben op school een mooi hok, dat mee mag naar huis.  
Ook voer en bodembedekking ligt klaar voor onze logeerpartij. 

Mogen we bij u logeren deze zomervakantie? 
Stuur dan een mailtje naar: mirelle.van.driel@d4w.nl 

 

mailto:mirelle.van.driel@d4w.nl
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VAKANTIES  EN  VRIJE  DAGEN SCHOOLJAAR 2020-2021 
 

Vakanties en (christelijke) feestdagen 
 
Herfstvakantie:  19 oktober t/m 23 oktober 2020 
Kerstvakantie:  21 december 2020 t/m 1 januari 2021 
Voorjaarsvakantie:  22 februari 2021 t/m 26 februari 2021 
Goede Vrijdag   vrijdag 2 april 2021 
2e Paasdag   maandag 5 april 2021 
Meivakantie:    3 mei 2021 t/m 14 mei 2021 
2e Pinksterdag   maandag 24 mei 2021 
Zomervakantie 2021  19 juli 2021 t/m 27 augustus 2021 
 

Vrije dagen 
 
Studiedag   maandag 31 augustus 2020 
Vrije dag   vrijdag 18 september 2020 
Sinterklaas   vrijdag 4 december 2020 (‘s middags) 
Vrije middag   vrijdag 18 december 2020 (voor kerstvakantie) 
Studiemorgen   woensdag 13 januari 2021 (’s morgens) 
Studiedag   vrijdag 19 maart 
Inspiratiedag D4W  dinsdag 6 april 2021 
Koningsdag   dinsdag 27 april 2021 
Studiedag   dinsdag 25 mei 
Vrije dag   vrijdag 16 juli 2021 

 
Schooltijden 
 
Ma, di, do en vrijdag van 08.45 – 15.00 uur 

Wo van 08.45 – 12.15 uur 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 


