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 JARIGEN: 
 
Gefeliciteerd: 
 
22-04 Bilal Boulahdarej 

01-05 Mees van Delft 
07-05 Hugo Brouwer 
12-05 Henri Hendriksen 
13-05 Fleur Drechsler 
17-05 Nicole Kula 
22-05 Aya el Morid 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
AGENDA: 

 
20-04 koningsspelen 
27-04 Koningsdag; vrij 
28-04 t/m 13-05 
          meivakantie 
15-05 luizencontrole 

21-05 2e Pinksterdag; vrij 
24-05 klusavond ouders gr. 8 
29-05 klusavond ouders gr. 8 
13-06 studiedag; vrij 
   

    
VOLGEND P&D’tje: 25-05 

 
 
ADOPTIE: € 17,05 
 
 
 
 

 
 
 
 
                              
                          Bana 
   Kenia 

 
WEEKBERICHT BREDE 

SCHOOL: 
www.bredeschoolgouda.nl 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 
Op het moment van schrijven  
moeten de Koningsspelen zo  
dadelijk nog losbarsten, maar  
mijn outfit heb ik er al op aangepast: veel 
oranje en -gezien het mooie weer en de 
sportieve prestaties die de kinderen gaan 
leveren- sportschoenen en korte broek.  
 
Vorige week is een aantal collega's van 
basisscholen van onze stichting D4W en van de 
stichting 'LEF' (de basisscholen in Waddinxveen 
en Boskoop) op werkbezoek geweest. Mooi om 
te ervaren hoe onze kinderen dan vrijuit durven 
en kunnen vertellen hoe ons onderwijs in elkaar 
zit. En ook mooi om van de collega's terug te 
krijgen hoeveel waardering zij hebben voor het 
onderwijsconcept met instructie– en 
werkplekken en de keuzes die de kinderen deels 
zelf mogen maken. 
 
Na volgende week hebben we twee weken 
meivakantie. Iedereen een heel mooie en 
ontspannen vakantie gewenst! 
 
                                    Hans Compagne 

Koningsspelen 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Eerst uitleg en dan van start…… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Excursie groepen 8 

Op 21 en 26 maart hebben de groepen 8 een 

indrukwekkende excursie in het centrum van 

Gouda gehad. We hebben een route gelopen 

langs de Stolpersteine, de kleine koperen 

gedenkplaatjes op de stoepen voor oude 

gebouwen. Daar werden tijdens de Tweede 

Wereldoorlog onze Joodse stadsgenoten uit hun 

huizen gehaald door de Duitsers en op transport 

gesteld.  

Ook mochten we een kijkje                       

nemen in het                                        

Metaheerhuisje                                               

achter het Joodse bejaar-                                  

denhuis. We sloten de                                   

excursie af met een voor-                             

stelling in het Verzets-                              

museum. Deze  excursie is                            

een onderdeel van het                              

project over WO II. 

 
Trek aan de bel 
 
De ingeleverde statiegeldbonnen voor “Trek aan 
de bel” hebben een bedrag opgeleverd van  
€  26,70. Dit is overgemaakt naar het 
Lilianefonds. Hartelijk dank! 
 
Nieuws uit het konijnenhok 
 
Helaas heeft ons konijn Daisy ons de vorige keer 
gefopt. Ze was weer schijnzwanger! 
Misschien is er in de vakantie toch nog nieuws te 
melden uit het konijnenhok. Want het konijn van 
het kleinkind van juf Corina is tijdelijk bij konijn 
Co gaan logeren bij juf Mirelle en slaapt nu op 
school. 
Houdt dus de camera goed in de gaten in de 
vakantie via de site: 
http://5.83.6.14:8080/main.htm  
Inloggen met gebruikersnaam: Konijn en het 
wachtwoord is Daisy. 
 
P.S. Zijn er nog kinderen die graag voor de 
cavia's willen zorgen deze meivakantie? Stuur 
dan snel een mail naar: mirelle.van.driel@d4w.nl 

 
Kippennieuws 
 
Er liggen weer bevruchte eieren in de 
broedmachine en dus hopen we straks ook weer 
kleine kuikens te mogen verwelkomen in ons 
kippenhok. 
Het kippenhok kan wel een kleine opknapbeurt 
gebruiken. Is er een handige vader, moeder, opa 
etc.... die het dak van ons kippenhok kan 
repareren? 
 
Schoolfruit 
 

Deze week hebben we voor het laatst schoolfruit 
gekregen. Wilt u uw kind vanaf volgende week 
ook op woensdag t/m vrijdag weer fruit 
meegeven? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Koningsontbijt in groep 5/6 L 
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