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 JARIGEN: 

 

19-09 Bas Schonk 
21-09 Fatin Seddik 

26-09 juf Ingrid 
27-09 juf Annette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA: 

 

27-09 verkiezing                                                    

         leerlingenraad 

05-10 stakingsdag PO 

06-10 studiedag; ll. vrij 

 
 

    
 
 
 
 

 

 
 
        
VOLGEND P&D’tje: 29-09 
 
 
ADOPTIE: € 6,80 

 
WEEKBERICHT BREDE 
SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 

 

 

 

 

 

Van de directie, 

 

Hartelijk dank aan u  

allen, die aanwezig waren  

op de informatieavonden.  

Fijn dat we onze ideeën van  

onderwijs geven aan u  

konden vertellen. Ook fijn dat we met u 

konden delen dat opvoeden een 

gezamenlijke taak is van vooral u als 

ouder(s)/verzorger(s) maar zeker ook 

van ons als team van school. 

U hebt vast al van uw kind gehoord dat 

het werken met instructieplekken en 

werkplekken gestart is deze week. Ik 

zie de eerste werkstukken al weer in de 

gang verschijnen. 

Binnenkort houden wij een 

ontruimingsoefening. Belangrijk voor 

ons allemaal om goed te weten wat je 

moet doen en waar je naar toe gaat als 

het alarm afgaat. Deze oefening wordt 

met de kinderen voorbereid.  

 

Staken in het onderwijs. 

We melden het maar vast: 5 okt. is er 

een landelijke staking van het primair 

onderwijs. Dit is op donderdag. Vrijdag 

6 okt. stond al gepland als een 

studiedag waarop de kinderen vrij zijn. 

Met deze donderdag erbij kunt u zich 

vast voorbereiden op een “lang 

weekend” met de kinderen. Wij bespre-

ken dit nog in de vergadering van de 

medezeggenschapsraad van komende 

week, maar dan weet u dit alvast. 

 

De geplande inloopavond van 5 okt. 

wordt verplaatst. U hoort nog naar 

welke datum. 

 

                                Hans Compagne 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

In de groep van juf Lieke verwelkomen 

we Sabrina Ouahjoujou. Veel plezier bij 

ons op school! 

Dieren 

 

Zoals u weet, hebben wij dieren op 

school. Juf Mirelle schrijft hier 

uitvoerig over in de “dierenbijlage”. 
 
 

Verkiezing leerlingenraad 

 

Op Park & Dijk hebben we een heel 

enthousiaste leerlingenraad. 

Leerlingen uit de groepen 7 en 8 

komen maandelijks bij elkaar onder 

begeleiding van juf Gerry om met 

elkaar te praten over belangrijke 

zaken op onze school. 

De leerlingenraad bestond uit 8 

leerlingen, maar de leerlingen uit de 

groepen 8 zijn nu van school gegaan.  

We hebben dus nieuwe leden nodig. 

Volgende week worden de leerlingen 

van de bovenbouw geïnformeerd hoe 

zij zich kandidaat kunnen stellen. Op 

woensdag 27 september (een week 

later dan in de jaarkalender staat) zijn 

de verkiezingen. 

Spannend! 

 

 

Kamp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hadden we een geweldig 

kamphuis dit jaar! Dit hebben we aan 

de organisatie laten weten en kregen 

het volgende bericht: 
 

“Fijn om te horen dat jullie het 

fantastisch naar jullie zin hebben 

gehad bij Hotel Heppie. Ook voor ons 

waren jullie fijne gasten die heel 

respectvol met onze accommodatie en 

spullen zijn omgegaan”.  

 

 

 

 

http://www.bsgouda.nl

