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Beste ouders,
In de uitnodiging voor het afscheid van Anneke op dinsdag 24 april heeft u kunnen lezen dat
de dag afgesloten wordt met een optreden van het schoolpleinorkest. Het wordt een
indrukwekkend muzikaal feest, waarbij de kinderen de hoofdrol spelen.
Alle kinderen krijgen op maandag 23 april en dinsdag 24 april muziekworkshops verzorgd
door muzikanten van Fort van de Verbeelding. Er wordt geoefend en gespeeld op bijzondere
instrumenten als cementkuipen, gestemde steigerbuizen, flessen, klapkokers etc. De blikjes
die gespaard worden (denkt u daar nog aan?) worden ook als instrument gebruikt.
Het optreden van alle kinderen is op 24 april om 15.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten.
Dat betekent dat uw kind deze dag later naar huis gaat. U bent nogmaals van harte
uitgenodigd om dit muzikale feest mee te maken!

Een van de onderdelen van het uiteindelijke slotconcert is
het Echte Instrumenten Orkest. Dit bestaat uit kinderen, musicerende
ouders en andere muzikale enthousiastelingen. Zijn er ouders die een
instrument bespelen? Dan willen we graag dat zij ook meedoen! Meld u zich
aan bij Anneke? Zij kan u meer vertellen hierover.

AGENDA
17, 18 en 19 april
20 april

26 april
27 april
28 april t/m 13 mei
13 mei
14 mei
15 t/m 18 mei
20 en 21 mei

Cito entree en eindtoets groep 7 en 8
Koningsspelen en koningsontbijt,
continurooster tot 14.00 uur, kleuters tot
12.00 uur
Studiedag, kinderen vrij
Koningsdag, vrij
Meivakantie
Moederdag
OR vergadering
Avondvierdaagse
Pinksteren

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

Op 15 april verzorgt de basisschool de
Triangel weer een viering in de H.Josephkerk aan het Aalberseplein. De
viering start om 11.00 uur en we hopen
natuurlijk dat er veel kinderen met hun
ouders zullen zijn. Het thema is
‘duurzaamheid’. Er wordt toneel gespeeld
en het eigen Triangelkoor zal zingen. Het is
leuk als u met uw kind(eren) ook bij deze
viering aanwezig zult zijn. Tot 15 april!

De Goudakker
T: 0182 515 657

9 april – Chahid gr. 7/8
9 april – Caolán gr. 6/7
9 april – Jason gr. 1/2
11 april – Kauter gr. 1/2
13 april – Tess gr. 7/8
13 april – Max gr. ½
14 april – Maja gr. 6/7

Soufian (gr. 1/2) en Chahid (gr. 7/8)
hebben een broertje gekregen, hij
heet Zakaria.

Van harte gefeliciteerd!
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