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 JARIGEN: 
 

18-10 Alessio 
18-10 Delano L. 
19-10 Mitchell 
19-10 Esmee 
20-10 Puck 

20-10 Samira 
20-10 juf Lieke 
23-10 juf Corina 
27-10 Almedin 
03-11 Dylano v. D. 
03-11 Thorsten 
06-11 Finn 

 
AGENDA: 
 

21 t/m 25 okt. herfstvakantie 
29-10 luizencontrole 
04-11 spreekavond  gr. 5/6J 
05-11 spreekmiddag gr. 5/6J 
05-11 spreekavond overige 

          groepen 
14-11 koffieochtend Sint 
 
  
VOLGEND P&D’tje: 08-11 
 
 
ADOPTIE:  €  4,60 

 
Elke maandag kunt u uw kind 
een bedrag meegeven voor 

onze twee adoptiekinderen        
Kpaba  en  Kenia. 

 
 
 
 
 
 

                                
 
                              
 

Bankrekening school 
 
St. P.C.P.O. De Vier 
Windstreken 

NL46RABO0128838701 
sv.p. naam leerling vermelden 
en waarvoor het is. 

 
WEEKBERICHT BREDE SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 
 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s), 
                                     
Vorige week donderdagavond  
was het gezellig in school.  
Vooral kinderen van de onder-  
en middenbouwgroepen hadden  
veel belangstellenden meegenomen  
om hun school te laten zien.  
Fijn dat u er was.  
 
Afgelopen week is er ook een 
ontruimingsoefening gehouden. Het was 
spannend voor een aantal kinderen. Het is goed 
verlopen. Binnen 4 minuten stonden we op de 
verzamelplaats. 
 
Helaas hebben we deze en vorige week al een 
groep vrij moeten geven, omdat er geen 
vervanging was voor de zieke juf. De kinderen 
vonden het niet zo heel erg, maar wij wel. En 
met de reguliere griepgolven nog te gaan, ben ik 
bang dat het nog wel eens zal voorkomen.  
De procedure die we volgen als er geen 
vervanging is: De 1e dag verdelen, de 2e dag 
vrij. Bij langere uitval proberen we steeds een 
andere groep vrij te geven en de collega van die 
groep “valt dan in”.  

 
 

 
 
 
 
 
 
We wensen iedereen voor straks een fijne 
herfstvakantie. En daarna is er alweer de 1e 
spreekavond op 5 nov. (groep 5/6 J wijkt 
daarvan af; zie de agenda hiernaast). U krijgt 
hierover rechtstreeks bericht van de juffen van 
de groep. Ook de eerste onderzoeken voor de 
schoolverlaters gaan dan beginnen. 
 
Vanaf vandaag kunt u een advertentie 
tegenkomen waarin een nieuwe directeur voor 
P&D wordt gezocht. De reden hiervoor is dat ik 
heb besloten om per 1 mei 2020 met 
vroegpensioen te gaan. Er is een commissie 
samengesteld die deze zoektocht doet. Vanuit de 
ouders is er een MR lid die hierin zitting heeft. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
                                   Hans Compagne 
 
We hebben weer een nieuwe 
leerlingenraad! 
 
Het was een spannende tijd voor onze 
kandidaten die meededen aan de leerlingenraad 
verkiezing. In de school hangen mooie posters, 
waarop zij zich aan de leerlingen voorstellen.  

 

Iedere deelnemer schreef hierop wat hij/zij in de 
leerlingenraad wilde bereiken: schone wc’s, 
meer speeltoestellen, een digitale kinderkrant 
etc. De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 
hebben woensdag hieruit 8 leerlingen gekozen, 
die dit jaar de nieuwe leerlingenraad gaan 
vormen. Van harte gefeliciteerd: Justen, Keep, 
Dylan, Frenk, Bart, Fleur, Mitchell en Stan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ga mee op reis naar de planeten! 
 
De groepen 8 zijn vorige week naar een 
voorstelling in de Chocoladefabriek geweest. 
Govert Schilling (schrijver van het boek “Op reis 
door de ruimte”) legde met een mooi verhaal 
alles uit over de planeten en de ruimte.  
We weten er nu alles over te vertellen! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Op schoolbezoek naar de Goudse Waarden. 
 
Gisteren zijn alle schoolverlaters uitgenodigd om 
een kijkje te nemen op het praktijkonderwijs van 
de Goudse Waarden. We hebben een eitje 
gebakken, trampoline gesprongen,  
een schilderij gemaakt en… 
toeters.  
Op het schoolplein  
hebben we een minuut  
lang getoeterd tot onze  
oren ervan gingen tuiten. 

                                  

http://www.bsgouda.nl

