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AFSCHEID ANNEKE
Op dinsdagmiddag 24 april zal Anneke afscheid nemen van de Goudakker.
Vanaf half 3 bent u welkom om Anneke gedag te zeggen.
Aansluitend om 15.00 uur tot ongeveer 15.45 zullen de kinderen een afscheidsactiviteit
hebben. Dit blijft nog even een verrassing. U bent hier natuurlijk bij uitgenodigd.
De kinderen zullen deze dag dus later naar huis gaan.
U ontvangt nog een officiële uitnodiging.
Voor de afscheidsactiviteit hebben alle kinderen een “shaker“ nodig, deze wordt op school
gemaakt.
De kinderen moeten een leeg blikje meenemen, een blikje met de grootte van bv.
knakworstjes of gepelde tomaten. Voor de kleuters liggen kleine Bonduelleblikjes goed in
een kleuterhand.
Wilt u het papier van het lege blikje afweken? Lijmresten kunt u eraf halen met wasbenzine.
Belangrijk, want anders blijft de shaker eeuwig plakken!

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

21 maart – Simone gr. 7/8
22 maart – Dylan gr. 4

AGENDA
21 maart
21 maart
25 maart
29 maart
30 maart
1 en 2 april

Gemeenteraadsverkiezingen
Grote rekendag
Zomertijd, klok 1 uur vooruit
Paasviering, continurooster tot 14.00 uur
Goede vrijdag
Pasen

NL doet en de Goudakker ook.
Vrijdag 9 maart zijn de kinderen van groep 3 en 4 samen met de kinderen van groep 7
en 8 aan de slag gegaan. Bij de werkplaats van Woonpartners stond alles al voor ons
klaar. Verf, mozaïeksteentjes, kralen en andere versiermaterialen. De kinderen
mochten een houten vogelhuisje verven en versieren. Dit hebben ze in een tweetal
gedaan. Een kind uit groep 3 of 4 met een kind uit groep 7 of 8. Een prachtige
samenwerking. De vogelhuisjes zijn erg leuk geworden en zijn binnenkort in de
Vogelwijk te bewonderen.

Beste ouders /verzorgers,
Op donderdag 29 maart zullen wij op school het paasfeest vieren. Er zal een continue
rooster zijn, wat betekent dat alle kinderen om 12:00 uur op school blijven eten en om
14:00 uur vrij zullen zijn. U hoeft geen tussendoortje en geen lunch mee te geven
want de OR zal dit verzorgen. Ook een bord, beker en bestek zal geregeld worden
door de OR.
Beleg voor het brood wordt wel gevraagd aan de ouders: naast de klasdeur hangt in
de loop van deze week een papieren paasmand (zoals bij kerst een kerstboom voor
het kerstdiner) waarop u kunt aangeven wat u schenkt aan de klas/school als beleg.
De eieren staan klaar, deze hoeven enkel nog gekookt te worden. Het kan zijn dat de
producten wat verschillen per groep, dit omdat al het beleg tijdens de lunch over alle
groepen wordt verdeeld.
Paascommissie en O.R.

Palmpasenstokken maken
Beste jongens en meisjes,
Wie wil er op 24 maart 2018 van 10.00 uur tot 11.30 uur een Palmpasen stok komen
versieren, voor de kruisstokken, een palmtakje, crêpepapier, schaar en schuimpjes wordt
gezorgd.
Nemen jullie zelf een broodhaantje, plakband, cadeaulint, touw, iets lekkers of fruit mee
om eraan te hangen?
Jullie kunnen je samen met je ouders ( of grootouders ) opgeven bij
*Marion Faay
per mail: marionfaay@kpnmail.nl
Telefoon 0182-584412
*Bernadette van der Meer per mail: berna.dette@hetnet.nl
*Locatiesecretariaat
per mail: gouda@stjandd.nl
Telefoon 0182-523801
Aan het begin van de Palmpasenviering worden de Palmpasen stokken met wijwater
besprenkeld en worden door de kinderen de kerk binnen gedragen . Na afloop van de
viering kunnen de kinderen hun Palmpasen stok naar een zelf gekozen adres brengen ( er
zijn ook adressen beschikbaar van zieke en oudere mensen bij wie de stok kan worden
gebracht).
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