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Woensdag hadden we schoolvoetbal. We moesten tegen de Westerschool, de Kas, de
Casimir, Aloyusius en we hebben hier de uitslag.
1.Westerschool 1-1 gelijk
2.de Kas 2-1 gewonnen
3.de Casimir 0-0 gelijk
4. de Aloyisius 0-1 verloren
We hadden het leuk en in ons team zaten Rafael, Ian, Alicia, Batuhan, Thom, Lars, Quint &
Danny. En de coaches waren Esther en Yannick. Nabil kon er niet bij zijn, want hij was bij de
training naar gevallen. We zijn derde geworden.
Groetjes: Ian & Quint van groep 6/7

Op vrijdag 20 april gaan we weer sportief aan de slag. We beginnen de dag met de
Koningsdagdans. En daarna gaat iedereen lekker sporten en spelletjes spelen. Om 12.00
uur gaan de kinderen van groep 1 en 2 naar huis. De kinderen van groep 3 tot en met 8
eten in de klas: de Koningslunch. De lunch wordt verzorgd. Het tien uurtje moeten de
kinderen zelf meenemen.
We hopen op mooi weer en u bent natuurlijk van harte welkom om even te komen kijken
naar de sportieve prestaties.

AGENDA
17, 18 en 19 april
20 april

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

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

Cito entree en eindtoets groep 7 en 8
Koningsspelen en koningsontbijt,
continurooster tot 14.00 uur, kleuters tot
12.00 uur
Afscheid juf Anneke met schoolpleinorkest
Studiedag, kinderen vrij
Koningsdag, vrij
Meivakantie
Moederdag
OR vergadering
Avondvierdaagse
Pinksteren
Schoolreis en Kleuterfeest

16 april – Delilah gr. 6/7
16 april – Fleur gr. 6/7
16 april – Elise gr. 1/2 SE
17 april – Luana gr. 1/2 SE
21 april – Zakaria gr. 1/2 SE
21 april – Marit gr. 7/8
21 april – Noa gr. 4
22 april – Dilara gr. 7/8

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Gouda organiseert op 16 mei 2018 een cursus
over de rol van opa’s en oma’s in de opvoeding.
Veel grootouders hebben tegenwoordig een belangrijke taak bij de opvang van hun
kleinkinderen. Dat levert waardevolle momenten op, maar ook uitdagingen.
In deze cursus gaan pedagogen van het CJG Monique Albeda en Mathilde Palma in op
thema’s als: hoe houd je de balans goed tussen oppas en verwen-oma? hoe sluit je aan
bij de opvoedstijl van je (schoon)kind? wat zijn de lusten en wat de lasten van
grootouders? hoe leren (klein)kinderen en hoe communiceer je met hen? wat kun je
voor je kleinkind betekenen?
Tijdens deze cursus krijg je als opa en oma allerlei tips zodat het omgaan met jouw
kleinkinderen nog leuker en makkelijker wordt!
Alle grootouders van jonge kinderen wonend in Gouda zijn van harte welkom!
Data: woensdag 16, 23 en 30 mei 2018 Tijd: 09.30-10.30 uur
Locatie: Ontmoetingscentrum de Walvis, Gouda
Kosten: Geen
Geïnteresseerd? Aanmelden kan via www.cjggouda.nl.
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