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De week van de lentekriebels
Volgende week begint de week van de lentekriebels. Dit is een nationale projectweek waarin
lessen over relationele en seksuele voorlichting gegeven wordt. Elk jaar staat er een thema
centraal. Dit jaar is dat het thema Anders?! We besteden aandacht aan diversiteit. Dit is een
breed thema en gaat over seksuele diversiteit, gender, verschillende religies en culturen.
Maar ook over ziekte en beperking. Iedereen is daarin uniek.
Voor ons als school is deze week de aanzet om te beginnen met de lessen. De komende tijd
zullen er in elke groep lessen worden gegeven. De leerkracht van de groep informeert u
wanneer welke lessen aanbod komen. Zo weet u wanneer uw kind welke informatie krijgt en
kunt u daar (op voorhand) met uw kind over spreken en zo mogelijk uw eigen visie daarop
geven.
Mochten er vragen zijn dan kunt u zich richten tot de leerkracht.

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

9 maart
12 maart
16 maart
21 maart
21 maart
25 maart
29 maart
30 maart
1 en 2 april

14 maart – Thijs gr. 3
17 maart – Emily 7/8
18 maart – Danny gr. 6/7

Disco groep 4 en 5
MR vergadering
Disco groep 6,7 en 8
Gemeenteraadsverkiezingen
Grote rekendag
Zomertijd, klok 1 uur vooruit
Paasviering, continurooster tot 14.00 uur
Goede vrijdag
Pasen

KINDERZWERFBOEKSTATION
Voor iedereen die van lezen houdt!!! In het gangetje bij de voordeur staat een kastje.
In dit kastje zitten boeken. Dit zijn zwerfboeken. Je mag deze boeken meenemen,
houden of terugzetten.
En mocht je thuis nog boeken hebben die je niet meer leest dan kan je die inleveren
bij juf Monique. Die plakt er een sticker op en dan zijn er nog meer zwerfboeken.
Veel leesplezier!

Open dag Groene Hart Ziekenhuis
Op zaterdag 17 maart 2018 opent het Groene Hart Ziekenhuis (GHZ) in Gouda van 11.00
tot 16.00 uur zijn deuren voor iedereen die een kijkje achter de schermen wil nemen. Het
thema van deze open dag is 'Maak kennis met kunde'. Bezoekers kunnen deelnemen aan
de GHZ Academy waarin colleges voor kinderen en volwassenen worden gegeven over
onder andere de werking van het hart, spoedzorg in het GHZ en de nieuwste
operatietechnieken. Daarnaast zijn er expedities naar onder andere de OK, afdeling
Radiologie en de gipskamer. Doorlopend is er een wetenschapsmarkt waarin de
specialismen van het GHZ en samenwerkingspartners zich presenteren. Kinderen kunnen
wondschminken, verkleed als dokter op de foto, knuffelen met GHZ mascotte giraffe
Freek of hun pop meenemen naar de poppendokter. Meer informatie over de open dag
en de verschillende activiteiten vindt u op www.ghz.nl/opendag.
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