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 JARIGEN: 
 
21-11 Tim van Veluwen 
22-11 Meester Jarno 
24-11 juf Gerry 

24-11 juf Marja 
26-11 juf Femke 
26-11 Maryam Faisal 
30-11 Lars van Ballegooij 

 

 
 
 

 

 

 
AGENDA: 
 
05-12 ‘s middags vrij 
07-12 koffie-ochtend kerst 

20-12 18.30 u. kerstviering 
22-12 ‘s middags vrij 

 

 

 

         
VOLGEND P&D’tje: 01-12 
 

 
ADOPTIE: € 22,10 
 

 
Een uitgebreid verslag over 
de adoptiekinderen leest u 

in de bijlage. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Kenia Cadeau 
 
                         Bana Sani 
 

 
 
 
 
 
 

WEEKBERICHT BREDE 
SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 

 

 

 

Beste ouders en verzorgers, 
 
Hartelijk dank aan alle betrokken  
(groot)ouders die samen met juf  
Corina de school in de juiste Sint- 
sfeer hebben gebracht. (Ik heb  
alleen al wel vaak moeten vertellen dat hij echt 
pas zaterdag aankomt, maar dat zijn hulp ..... 
alleen gisteren konden). 
En niet alleen de sfeer is aanwezig, ook de 
gezonde spanning merken we aan de kinderen. 
Fijn, en soms vraagt het om iets meer 
begeleiding van ons.  
Naast al dat lekkers dat bij Sint hoort, 
stimuleren we ook het gezonde: schoolfruit. In 
de eerste pauze krijgen de kinderen op 
woensdag, donderdag en vrijdag het fruit 
aangeboden. Iedereen proeft er van, het meeste 
wordt smakelijk opgegeten en een enkeling deelt 
het met iemand anders. U hoeft op deze dagen 
dus niets voor de eerste pauze mee te geven. 
Indien er toch iets mee gaat: dan ook graag 
fruit. De koeken en andere zaken blijven in de 
eerste pauze in de tas.  
Namens ons allemaal wens ik u een fijne Sint-
voorbereidings-tijd. 
 
                                    Hans Compagne 

 
Sint 
 
Op dinsdag 5 december komt Sinterklaas bij ons 
op school. Natuurlijk neemt hij zijn knecht mee. 
We zijn om 12.15 uur uit. Alle ouders worden 
uitgenodigd om op het plein te komen kijken. 
Om 09.00 u. beginnen we. Het duurt ± 15 min. 
De groepen 5 t/m 8 hebben lootjes getrokken en 
maken een surprise. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Internationale studenten 
 
Maandag 6 november hebben wij bezoek gehad 
van internationale Pabo-studenten. Zij volgen 
een half jaar onderwijs aan de Marnix Academie 
in Utrecht en bezoeken voor hun opleiding 
verschillende typen scholen.                                                                                               
Na algemene uitleg te hebben gekregen in de 

koffiekamer over ons onderwijsconcept hebben 
onze eigen leerlingen Damian, Maryam en Cloë 
de studenten een rondleiding gegeven door de 
school. En dat helemaal in het Engels! Wat zijn 
wij trots op ze!                                                                                                                                                                                                                                                    
De studenten uit Hongarije, Spanje, Finland, 
Duitsland en Zwitserland waren erg onder de 
indruk en gaven als feedback dat het uitgaan 
van de talenten van de kinderen goed terug te 
zien is in de school. Ze waren ook positief 
verrast hoe zelfstandig onze leerlingen in de 
werkplekken kunnen werken. De studenten 
nemen graag deze ervaring op SBO Park & Dijk 
en nieuwe ideeën mee naar hun thuisland.       

Rekenplein 
 
Bij Rekenplein werken we in thema's. Deze 
periode, die tot de kerstvakantie duurt, zijn we 
bezig met tijd, tafels, breuken en procenten. 
Je kan verschillende spellen spelen om te 
oefenen. Daarnaast zijn er ook al een aantal 
hele mooie adventskalenders gemaakt.  
Thuis oefenen kan natuurlijk ook op: 
www.rekenplein.yurls.net 
 
Weerbaarheidstraining 
 
Groep 2/3/4I heeft deze week de derde les 
weerbaarheidstraining gehad. De kinderen hebben 
geoefend met hun stem, balans, houding, ademhaling 
en uitstraling. Ze hebben gekeken naar de uitdrukking 
van je gezicht wanneer je iets zegt. De kinderen 
hebben enthousiast meegedaan met de les! 
 
Sociale vaardigheidstraining (6 lessen) 
 
Via de Brede School hebben de kinderen van groep 
3/4M al drie lessen gehad. Deze lessen gaan over 
concentratie, moed, geduld. enz 
De kinderen moesten een 6 gooien en dan mochten ze 
de eerste letter van hun naam stippelen. Dat was een 
goede oefening. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
                       
 
 
 
 
 
 
We hebben ook al een keer smaaklessen gehad. Proef 
de smaken zuur, bitter, zoet en zout. Het was een leuke 
uitdaging voor de kinderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze week is Justen van der Zee gestart in groep 5/6 
Ph. Volgende week verwachten we Christian Bruinius 
(groep 5/6 L) en Miranda van Krimpen (groep 2/3/4 I). 
 
Veel plezier bij ons op school! 

http://www.bsgouda.nl
http://www.rekenplein.yurls.net/

