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Na een heerlijke kerstvakantie zijn we weer helemaal klaar voor 2018.
Het nieuwe jaar gaan we met elkaar vol energie en goede voornemens in.
Veel leerplezier in 2018!

MET SPOED GEZOCHT: OVERBLIJFMEDEWERKERS (EVENTUEEL TIJDELIJK)
WEET U IEMAND?
GEEF HET DOOR AAN DE DIRECTIE OF ADMINISTRATIE.

13 januari – Daan gr. 4
14 januari – Angeliek gr. 5
16 januari – Demi gr. 5
17 januari – Faris gr. 7/8
17 januari – Laura gr. 1/2 S/E
Ook wij doen mee. Vrijdag 2 februari zetten we
de kachel een graadje lager. Dus trek een
lekkere warme trui aan, zet een muts op en
vergeet je sjaal niet. Meer informatie? Kijk op:
https://www.warmetruiendag.nl

Klik voor de actuele Brede School
activiteiten door naar de website:
www.bredeschoolgouda.nl

AGENDA
18 januari
12 februari
20 en 22 februari
23 februari
24 februari
1 maart
5 maart
5 maart

MR vergadering
Studiedag, kinderen vrij
Rapportgesprekken
Juffendag, continurooster tot 14.00 uur,
kleuters tot 12.00 uur
Voorjaarsvakantie
Complimentendag
Weer naar school
OR vergadering

ZAALVOETBAL
Het was leuk het was, het was groot. Er waren mensen aan het kijken. De bal
was zwaar dus kon je niet makkelijk schieten. Ik ging ook tegen mijn oude
school zij waren slecht maar dat maakt niet uit. Weet je er waren maar 3 of 4
teams. Dus een keer was het 2-1 voor toen 1-1 en toen 0-0 eerst potje kregen
we 3 punten toen 1 punt een toen nog 1 punt bij elkaar is het 4 punten. Van
Adam groep 7
In de kerstvakantie hebben een paar jongens uit groep 7 en 8 meegedaan aan
het zaalvoetbaltoernooi in de Mammoet. Het toernooi begon om 15:00 uur. Ze
speelden 3 wedstrijden waarvan ze er 1 hebben gewonnen en 2 gelijk gespeeld.
Ze zijn uiteindelijk 2de geworden van de 4 scholen, maar helaas ging helaas
alleen de nummer 1 door naar de finale. Het was gezellig ze hebben sportief
gespeeld. Nu op naar het veldvoetbal. Van Dave groep 8

Weet u het nog? In september hebben de kinderen van groep 3 t/m 8 loten voor
Jantje Beton verkocht. We hebben inmiddels gehoord dat er een opbrengst is van
maar liefst 840 euro!
De helft hiervan, 420 euro, ontvangen wij als school om het plein te onderhouden
en voor weer nieuwe speelmaterialen. Jongens en meisjes, goed gedaan! Bedankt
hiervoor. Zo wordt buitenspelen nog leuker.
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