
 

 

Dag leerlingen van de basisschool de Goudakker 
Voorgaande jaren was mede dankzij jullie Halloween een groot succes.  Dit jaar wil de basisschool de Goudakker 

wederom zorgen voor een groot succes, maar daar hebben we wel weer jullie hulp bij nodig.  

Iedereen is welkom om deel te nemen. 

Op vrijdagavond 1 november 2019 willen we verzamelen in basisschool de Goudakker. De kinderen worden 

ingedeeld in groepjes en krijgen een routekaart mee. Onder begeleiding van 1 of meerdere ouders trekken de 

kinderen verkleed door de wijk om aan te bellen bij de huizen die zich aangemeld hebben. Dit doen ze via de 

routekaart met alle aangemelde huizen erop. 

Er is een prijs voor het mooiste Halloween huis  

Hieronder nog alles op een rijtje: 

Datum: vrijdag 1 november 2019 

Start tijd: 19.00 

Eindtijd:  20.30 op school terug zijn voor drinken en iets lekkers. 

Verzamelplaats: Basisschool de Goudakker reigersstraat 37.    

Uiterlijke inschrijfdatum vrijdag 18 oktober 2019 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Aanmelding Halloween feest  (meerdere opties aankruisen mogelijk) 

o Ja, ik wil graag meelopen      

Naam: …………………………………………………………………………………………………..    leeftijd:   ….    

         

en als het mogelijk is wil ik in het groepje bij ………………………………………………………………………………….. 

 

o Ja, ik wil graag als begeleider meelopen met mijn eigen kind 

Naam: ……………………………………………………………………………………………………  leeftijd:   ….    

 

o Ja, ik wil graag als begeleider meelopen om een groepje te begeleiden.(minimale leeftijd begeleider 16 jaar) 

Naam: ………………………………………………………………………………………………….    leeftijd:   ….    

 

o Ja, ik wil mij aanmelden voor het uitdelen van trick or treats aan de kinderen van de wijk  + het mooist 

versierde huis. (u mag zich ook als straat aanmelden als u met meerdere buren bij elkaar gaat staan om te 

delen) 

Naam: ………………………………………………………    Adres: ………………………………………………………………………….  

        

o Ja ik wil wel wat lekkers maken/meenemen om achteraf op school met de deelnemers te nuttigen. 

In te leveren bij: Basisschool de Goudakker Reigerstraat 37, Gouda, brievenbus bij de binnenkomsthal of bij   

Koekoekstraat 61 of aanmelden via Halloween.goudakker@hotmail.com  
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Wie durft er aan te bellen      

 


