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Beste ouders,
Gisteren hebben we het kerstfeest gevierd. Eerst in de Westerkerk het verhaal van de
geboorte van Jezus met mooie muzikale ondersteuning van het koortje en Lianne op de
piano. Het was erg sfeervol. Daarna hebben we in de groep de kerst gevierd. De ouders
hadden weer voor de lekkerste hapjes gezorgd. We vonden het erg fijn te zien dat er weer
zoveel ouders betrokken waren bij dit kerstfeest. Dank aan alle ouders voor hun hulp.
Tot slot in deze laatste nieuwsbrief van het jaar 2017 wensen wij iedereen een hele rustige
vakantie toe met hele mooie en gezellige feestdagen. We zien jullie allemaal weer op 8
januari 2018.
Vriendelijke groet, ook namens het team, Anneke van den Berg

Momenteel zijn er vele interne vacatures binnen Stichting de Groeiling. Dit geeft
collega’s de kans om een nieuwe uitdaging aan te gaan en zich op een andere
school verder te ontwikkelen. Ook Debbie heeft gesolliciteerd op een school van
de Groeiling.
Ze heeft laten weten dat ze is aangenomen. In principe kan ze al starten na de
kerstvakantie. In het belang van de kinderen en de school stelt ze haar vertrek nog
even uit, zodat wij de tijd hebben om een goede keuze te maken voor een nieuwe
leerkracht. Wij vinden het jammer dat Debbie vertrekt, maar gunnen haar
natuurlijk deze nieuwe uitdaging. Inmiddels zijn we op zoek naar een nieuwe
collega.
Vriendelijke groet,
ook namens het team, Anneke van den Berg

SCHOOLVOETBAL.

29 december – Bouschra gr. 5
2 januari – Djenna gr. 7/8
4 januari – Verona gr. 3
6 januari – Siraj gr. 4
6 januari – Mylan gr. 1/2
6 januari – Soraya gr. 6/7
9 januari – Merle gr. 5
11 januari – Franklin gr. 1/2
13 januari – Daan gr. 4
14 januari – Angelique gr. 5

Vrijdag 29 december gaan de jongens van groep
7/8 de eer van de Goudakker verdedigen. De
jongens spelen om 13.00 tot 15.00 uur in de
Mammoet.
Ze kunnen natuurlijk supporters gebruiken.
Wie komt er allemaal kijken en aanmoedigen?

AGENDA
25 december
26 december
31 december
1 januari
8 januari
8 januari

e

1 Kerstdag
2e Kerstdag
Oudejaarsdag
Nieuwjaarsdag
Weer naar school
OR vergadering

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

De Goudakker
T: 0182 515 657

Website: www.degoudakker.nl
administratie.degoudakker@degroeiling.nl

