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Vergeet u zich niet aan te melden bij
basisonline.
18 februari – Jools gr. 7/8

Ga naar https://ouders.basisonline.nl
en doorloop de stappen.
Mocht de ontvangen token verlopen zijn
dan kunt u bij de administratie een nieuwe
vragen.
Alle informatie aan ouders zal voortaan via
het ouderportaal aan u worden
doorgegeven.

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

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

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

Tijd voor een feestje!! 9 en 16 maart is het zover; de jaarlijkse schooldisco
komt er weer aan. De één wilde Carnaval, de ander wilde een heus festival
en weer een ander wilde een gewone disco....
Tatatata tromgeroffel....... Wij presenteren jou:
Karnaval festival met een klein beetje carnaval en heel veel festival / disco
muziek!
Het maakt niet uit hoe je het noemt, dat het een feestje wordt, dat is één
ding wat zeker is. Dit kan natuurlijk alleen maar als alle kinderen komen!
Bij deze dan ook de oproep om de avond te versieren in je agenda en om
op woensdag 21 februari om 12.00 uur of vrijdag 23 februari om 14.00
uur een kaartje te komen kopen in de hal van de school.
Vrijdag 9 maart is het feest voor groep 4 & 5 (18.45 - 20.15 uur) en vrijdag
16 maart voor groep 6,7 & 8 (19.00 - 21.00 uur).
Kaartjes kosten €2,- en zijn alleen in de voorverkoop verkrijgbaar.
We vinden het heel leuk als je verkleed komt (Karnaval) maar je kan
natuurlijk ook als de mooiste versie van jezelf komen (festival). Zolang jullie
maar je goede humeur meenemen!
Hoe dan ook, wij hopen jullie graag te zien.
Groetjes van de disco-commissie (Esther, Antoinette, Maaike & Francis)

Voor je het weet zijn ze GroOt’

Ludieke theatervoorstelling over opvoeden
Op maandagavond 12 februari 2018 (inloop 19.30 uur, start 20.00 uur, einde rond
21.30 uur) kunt u komen kijken bij de oudervoorstelling ‘Voor je het weet zijn ze
groOt’ in basisschool De KAS. 2 e E.J. Potgieterstraat 2 2802VA Gouda 0182 519739.
Opvoeden is soms best lastig. Kom daarom naar het theater over opvoeden, voeding
en bewegen. Het is grappig en vooral ook heel handig!
Tijdens de oudervoorstelling worden herkenbare situaties nagespeeld tussen ouders
en kinderen.
De bijeenkomst ‘Voor je het weet zijn ze groOt’ is er voor alle ouders van kinderen in
de leeftijd van 2-12 jaar en wordt uitgevoerd door DNL Theatercollectief en CJG
Gouda.

Kom 12 februari 2018 naar deze leuke voorstelling!
Aanmelden kan via de mail; info.dekas@stichtingklasse.nl
Vermeld uw naam, telefoonnummer en met hoeveel personen u komt.

De Goudakker
T: 0182 515 657

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

